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প্রস্তাবনা । 
22 

ইডেন গার্ডেনের পার্বস্থ গড়ের মাঠ 
(নানা জাতীয় লোক সমাগম ) 

টূনে ও শিবে গাছতলায় উপবিষ্ট। 
মিস্ নক্মভমিকা, মিস্ আর্নিকা, মিস্ পলস্টিলা, মিল্ 

চারননা, দিস্ বেলেডোনা, মিস্ কেমোমিলা। 

সকলে।  শীত। ূ 

ঘুমুর পায়ে ঝুমুর ঝুমুর ফুটবল খেল্্বো ব'লে । 

মন খুলে এসেছি সবে গড়ের মাঠে চলে ॥ 

গোলকিপারি ক্বেব মোদের আরনিকা। রাণী, 

ব্যাকে দাড়িয়ে কেলেডোন৷ দেবে চোক রাঙ্গাণী 
সরবেনাকো! বাণী-আর চ্যালেঞ্জ চাইতে ছেলের দলে । 

বলের বলে গোল ক'রে সব হারিয়ে দেব চ'খের ছলে ॥. 



২ ল-বাঁবু। 

শিবে। (দৌড়ির়া কাছে পিয়া?) ল-বাধু! ল-বাবু? লড়ে 
এসোঃ লড়ে এসো--লবদ্বীপ থেকে একদল লইতুন বিবি-বাউল 
এসেছে গো! বিবি-বাউলের দল এসেছে 1! কেমন মাঠে যাত্রা 

কচ্ছে দেখ। হোঃ! হোঃ 1! এন্কু! এনুকু!! এন্কু 11! 
(হাততালি দেওন)। 

আরনিকা ।--নক্সভমিকা | নক্সভমিক1 ৷! পলসেটিলা, কেমো- 

মিলা), (711 105 ০879) 1১81] 1515 5215, পুল হিজ ইয়ার্স) 

এমনি করে কাণ মলিয়া দেও । 

টরনে। বলি ও হোমিওপ্যাথিক কুললঙ্গী বাছাঁর1! বলি 

এতটা বাড়ী বাড়ি কেন ? কুলে কালি দিয়ে, বাপ্মার নাক কাণ 

কেটেতো মাঠে এসেছ; আবার এই গরীবের ছেলের কাণমলা 

কেন? ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! দড়ী জোটে না, কলপা জোটে না? 

নূন ছিল না? 

সকলে । গীত। 

গুণ পুরুষ গঞ্জনা আর দিওনা করিহে মানা । 
শাসনেতে রাখলে পরে সাধ্য কি দি মাঠে হানা ॥ 

হ'য়ে ধান কাণা, ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা আর ত চলে না 

(তোমরা )চুন কালি সব দিয়ে গালে, গলায় দড়ী দাওগে না 

আয়ুলো ও বেলেডোনা, কাণটা মলে দিয়ে ঠোনা, 
. আনিগে আীস্বটা খানা ॥ 

ূ [ গালে ঠোন! মারিয়া প্রস্থান । 
শিবে। অন্কু! এন্কু!! এন্কু!!! ভ্যালারে মোক 

 লব্দীপের নাতনী । ০ হী 



টূনে। থাম্ ল্যাকা ব্যাটা থাম! আর কুকুর ডাকৃতে 

হবেন।। ও মাগীগুলো গালে ঠোনা মেরে গেল। 011 01! 

কত ১1005 গেল! কত--৩%/ ৮9215 গেল, ছ হুখার এমন 

জুখিলীটা গেল সাহেব ধার্তে দার্জিলিংয়ে গেলুম্! ভূটিরাদের 

ভাত খেলুম্, কালীঘাটে জোড়া মোষ মান্লুম, তারকেশ্বরে হত্যে 
দিলুম, কাশাতে বিশ্বেশ্বর প্রদক্ষিণ কর্লুম, বেণীমাধবের ধ্বজার 

চড়লুম, ব্যাসকাশী গেলুম, ছুগগোবাড়ীতে বাদর ভোজন করা- 

লুম, শ্বশানেশ্বরের মাথায় সগুষ্টিতে পড়ে গঙ্গাজল ঢাল্লুম, খোসা- 

মুদে ব্যাটাদের কত খিচুড়ী খাওয়ালুম, তবু টাইটেল পেলুম না, 

তবু টাইটেল পেলুম না 1! তবু টাইটেল পেলুম না!!! 

শিবে। ইস্, লবাবু! এনকু ! এনকু !! এনকু !!! তুমি 

হগ মাহেবের বাজারে চল, আমি তাল আর তেল কিনে দেব 

বেশ ফুলুরী হবে। 

টুনে। ওরে শালা শিবে ! টাইটেল, টাইটেল। তাল তেল 

নয়) উপাধি,-মান। বায়বাহাছুর হব। সেকি হগসাহেবের 

বাজারে পাওরা যায় শালা? (লাখি মারন )। 

শিবে। ইস্: লবাবু! তুমি যে কাণমলা খেয়ে লাথি ধরলে 

দেখ্ছি। আমি মেথরের লাখি খেতে পারি কিন্তু তোমার মতন 

লাথখোরের লাখি খেতে পারবো না। ল-বাবু এই রইলো তোমার 

খাতা, আর এই রইলো তোমার চাকরী ৷ থাক তুমি মাঠে বসে, 

অমি বেজা ময়রার দোকানে চলুম । 

টূনে। থাম্, ল্যাকা ব্যাটা থাম। বস্। উঃ! কি পরিতাপ ! 

উইলসনের হোটেলে ফাউল খেতে গেলুম, আউল আউল ক'রে 

তাঁড়িয়ে দিলে। ব্জবজের জাহাজে কাঁপতেন ধর্তে গেলুম 



রর ল-বাবু। 
৮১০ ৩০ সিশিশশতিপপিপপপাপাপপাশিশ পপি পাদ 19 পস্প শালি শীলিশীত ল শতশত এত পেশী শান _ আমপ০৩ শীত লি ০৯ ৮ শশা শা শপপাপিশপপ্পিতশ শীট পিস্তল পাশাপাশি 

একটা সারেক্গ এসে 1305 739৮ বলে গালে চুমো বেলে, রাস্তার 

সাছেব পাহারাওয়ালাকে টাইটেলের কথা বন্তুম--13016 বলে 

বেশ ছু চারটা রদ্দা দিলে,_-লাটসাহেবের বাড়ী ঢুকৃতে গেলুম, 

কাণমলে লাল ক'রে ছেড়ে দিলে । তার ওপর আবার মাগী- 

গুলো গালে ঠোনা মেরে গেলো । যাই ঝিলে ভুবে মরিগে, নর- 
হরির গাল আর খেতে পারি না, আৰু খোসামুদে-শালাদের খিচুডা 
ভোজন করাতে হইবে না যাই । 

(যাইতে উদ্যত ) 

(মৃত্তিমান কলি অবতারের আবিতভ্ভাব ) 

কলি। | | শীত। | 

শোন্ ট্ুনে শোন্, করিয়! যতন, 

দেখ ত্রিভুবন মম অধিকার ; 
হবে একাকার, . না রবে বিচার, 

ঘরে ঘরে ঘরে হবে হাহা কার। 

মাহাস্র্য আমার. দেখ এক বার, 

লাল দিঘি সেঁচ করিয়। ষতন টু 

মম বরে পাবে অমূল্য রতন । 

নরনারী কত... টাইটেল যত, 
 উষ্ঠিবে নাচিবে হাসিবে গাইবে; 

মেয়ে গুলি মোর, প্রেমেতে বিভোর, 

যারে তারে সেই মক্তিবে মজাবে । 

সপপিালাত। ৯৯ 



ল-বাবু। 
পপ ধলা শাপলা পা বর ০ পাস ৮ দা পলিসি পিীতিশী? পিপশ্প পপ শিস উপল 

আমার ভগিনী, সাহেব বিরহিনী, 

আফিও খাইবে, গলে দড়ি দিবে, 

জান্তি কুল খাবে হবে কত মজা । 

( কলি অবতারের তিরোভাব ) 

পাপ। (পাপের আবিভাব ) 

গীত | 

নামটা আমার পাপ, 

কলি আমার বাপ, 

মজাই আমি বারে তারে । 

আমি চোক ঠেরে ইসারা করে, 

ভোলাই খেলাই প্রেমের তারে ॥ 

পান পয়োধরে দোলে ফুল মালা, 

কাল কেশ করে নিতন্বেতে খেলা, 

স্বভাব আমার গরল ঢালা, 

স্বধা ভূলে খেয়ে মরে। 

ভালবাসি পাপের হাসি, 
পুণ্য নাশী যত্ব করে ॥ 

( অন্তধধ্যন। ) 

(হারা ৪ 55 
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প্র ভিসি ত্র ক) শাাাসউ সি ও 

শত শত ওপাশ আপি শিপ শা পঠিত পদ 



দৃশ্য । 

বীডনস্ত্রীট 

মিনার্ভা. থিয়েটারের সম্মুখ । 
রিপা পিপিপি 

( অট্টালিকা-চন্ত্র, ট্যামকুমার, ম্োরব্বাবল্লভ, চাঁট্ুনি-টাদ, 

মুলোউল্লো, আত্মারাম আচার, প্রভৃতি কতকগুলি বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের আগার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের পিঁড়ি 

কাদে বাল্তী ও পৌঁচ্ড়া হস্তে প্রবেশ 1) 

কলে। | » শ্ীত। 

আমরা পাঁশ হয়েছি এবার এলে, 

আফিসেতে গিয়েছিনু চাকরী ক*র্ব বলে । 

সাহেব দিলে কাঁণটী মলে, 
হাতে দিলে বাল্তী তুলে, 

খন পৌচ্ড়া হাতে সিঁড়ি কীদে, কলি ফেরাই দ্ভালে গালে ॥ 
হায়রে বিশ্ব বিষ্ভালয়, 

তুমি ছেলের যমালয়, | 
পড়ে শুনে গাধা হ'য়ে ঢুকতে হলো মেতুয়! দলে, 

এ্যাপ্রেন্টিস্ খাটিয়ে নিয়ে চুনকালি শেষ দিলে গালে। 
মুউ | 131901701 অক্টাসিকাচন্ত্র 00101 12810 থিয়ে- 

রের সাম্নে বেশীক্ষণ দীড়ান হবে না, বেটারা ভারী পাজী; 
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৯ সপ 

দেখবে আর এখুনি আমাদের বি 1১270910106 এ 

সং সাজিয়ে দেবে । 

অষ্টা। হে পরমেশ্বর! তোতাপাখী যা পারে না, ধোপার 

গাধা যা পারে না, আমি তাকরেছি। আমি মুখস্ক ক'রে পরি- 

শ্রম করে পাশ করেছি । হয় আমাকে বড় লোকের শালা, না! 

হয় জমীদারের শালিপতি ভাই, না হয় হাকিমের জামাই, ন] হয় 

কোম্পাশীর পুষাপুস্ত,র, নিদেন কোনও ডিপ্লোমা প্রাপ্তা মিড, 

ওয়াইফের হজবব্যা্ু ক'রে দাও । চাট্নীচাদ ! আর বাল্তী 
সিঁড়ি বইতে পারিনি । | 

ট/টনী। মুলোউলো ! মুলোউলো ! কেন কর ভয়, 

হইরাঁছি সৌখীন মেতুয়া, 

ছাঁড়ি হেন আম্মীভিমাঁন, ল"য়ে বালতী সিঁড়ি কাদে | 

মুউ। 1379007 মোরববা কুমার! চাটুনী চাদ ভায়া 

4১০ কণল্লে বেশ । তুমি একটু কংগ্রেসী ভাষায় বন্ততা দাও । 
মোরববা। দাদ! মুলোউল্লো ' এই সিঁড়ি কাদে ক'রে, বাল্তী 

বয়ে, পৌঁচ্ড়া টেনে টেনে দেহ দাজিপিঙ্গের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে 

গেছে, আর বড় বক্তৃতা কর্বার সাধ নেই, কলেজের গরম এই 
বাল্তী কধেই নরম হ'য়ে গেছে, চল । 

মুউ | 13909: তবে কেন চাকরী স্বীকার কলে? 

মোরববা। পেটের দায়ে দাদা, পেটের দায়ে! পেটের 
দারে চাকরী স্বীকার করেছি । এই দেখনা, পেটের দায়ে জুতোর 

ঠোককর খাচ্ছি, পেটের দায়ে অফিসে কাণমলা খাচ্ছি, পেটের 

দায়ে মিথ্যাবাদী জোচ্চোরের কাছে, সত্যবাদী জিভেন্দ্িয় ব'লে 
জোড় করে দীড়াচ্ছি। পেটের দায়ে, মান অভিমান ত্যাগ 
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করেছি, পেটের দায়ে ধর্শ-কর্ম-ত্যাগ করেছি, এমন কি পেটের 

দায়ে, চাকরীর জন্তে নিজের পরিবারকে, সুপ[রিস করবার জন্তে 

অক্নান বদনে যেথা সেথা পাঠাচ্ছি। দাদা এখন হাড়ে হাড়ে 

বুঝেছি,স্পথ। সংপথে থাকলে, অবশ্ঠ পেটের দায়ের জন্টে 

ভাবতে হবে না। এখন তোমার বক্তৃতা পদ্য গঞ্ধ এ হাবড়ার 
পোলের নীচে পুতে রেখে এসগে। চল, স্বাধীন ব্যবসা করা! 

যাক; বেগুনী ফুলুরীর দেকান খুলিগে । | 
| | সকলের পস্থান । 

( কতকগ্চলি ছেলের প্রবেশ ) 
সকলে। ৰ গীত। 

ফাই ফাই ফাই বার্ডসাই, 
এখন টুক্ ক'রে যাই, ঢুক্ ক'রে খাই, 

রাস্তায় গড়াই ( বুঝ্লেত ?) 
বাক্স ভেঙ্গে গয়না নিয়ে, 

বেশ্যা বাঁড়ী বাঁধা দিয়ে, 

পুলিস কোর্টে ফাইন দিয়ে, 
বাবার মুখে জ্বালি দেশলাই | 

বেলা গেলে বসে বাগানে, 
চেয়ে থাকি ছাদের পানে, 
1০৮০ ১০০126 018) করে, 

| | হিরো হ'তে চাই, 

আবার পানী করে পারে গিয়ে জেলাসী দেখাই । 

| | প্রস্থান । 
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জাপা সভা শিব পাবা 

(ট্রনের চাদরের এক দিকের এক খোটে আপনার কোমর 

বাঁধিরা অপর দিকে সুটের কোমর বাধিয়া অগ্রে গ্রে গমন ) 

টূনে। সত্যবুগে যেমন মৎস অবতার 7 ভ্রেতাষুগে যেমন বামন 
অবতার; দ্বাপর যুগে যেমন বুদ্ধ অবতার ; আর এই কলিষুগে তেমনি 

কুলি অবতার । অবতার গুলি যেমন এক একটা পলিসিবাজ, 

মুটে ব্যাটাগুল তেমনি চোরের সর্দার। এক এক ব্যাটা ঘেন 

হোসেন খার নানা, চোকটী যদি পাল্টেছ, অম্নি রাস্তা ভূলে 

গলি ঢোকবার চেষ্টা । দেখি চাদ, এইবার কেমন ফার্কি দাও ।। 

আও, আও, চক্ষদান মত দেও । 

মুটে। (স্বগত ) এ হালা ভম্মুন্দী, মুই ট্যাবে ল্যাজে বাধি 

খুম্ চল্তিছে। হালা ত দ্যাবে দ্যাড় পুইসা, লইভুন বাজার 

থেনে, লাচঘর অবধি লিয়ে আনছে, বলে আরও যাতি হবা। 

(গ্রকাণ্তে ) ওগো, ওগো বাবু মশই মোরে পদ্দার লয়ের মত 

গুণ টানতিছ কেনে বলত? 

টুনে। কুলি শ্রেষ্ঠ! তুমি ভেবনা! আমি তোমাকে 
অনেক দূর নিয়ে যেতে পারি, পয়সা দিলেও দিতে পারি, না 
দিলেও দিতে পারি। কেননা তুমি জবান না, তুমি জবান নাঁ, 

আমি রাজ বাভাডুর হব, পাড়ার লোকের মুখে চুন কালি দ্েব। 

মুটে.ভাই ! তুমি মুসলমান, আমার জ্বন্তে ভূমি রেকমেশড কর্বে 

কিনা বল। তোমার পাকে ধরি তৃমি বল, তোমার পলা নিঃস্যতত 

রস্থরনামোদিত রমনাতে বল) (পায়ে ধরণ |) 

মুটে। বাবু! আপনি হচ্ছেন যা টাহার মানুষ মুটের 

গোড় ধন্্েলন কেনে £. 

টুনে। মুটে চাটা আর বিলে ক্ষ নেই হছুগিরি 
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কোরে একটা পয়সা জমাবার যোঁটা নেই। হিছু ধর্মে পয়সা 
রাঁথা মহাপাপ । সেই জন্তে হিছুর বার মাসে তের পর্ব, পনের 

তিথিতে পঁয়তাল্লিশ ত্রত, সান্তপুরুষের শ্রাদ্ধ, চোদ্দ পুরুষের তর্পণ, 

সাত সান্তে উনপঞ্চাশ পুরুষের গরায় পিগ্ডিদান; ভিক্ষককে ভিক্ষে 

নাদিলে পাপ, জগন্নাথ ক্ষেত্রে আটকে না বাধলে মহাপাপ 
ওলাবিবি শেতলা দেবী এরাত ডেকে খেগো। দেবতা । আর 

এই অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চুড়াকরণ, উপনয়ন, নৌকা গঠন, 
উধধ করণ, সীমস্তোয়ন শাস্তিস্বস্ত্যয়ন, ধান্ত বপন, রাজ দর্শন 

প্রভৃতি নশ নিরনবব,ইটে খুটা নাটা আছে। তার ওপর 

নিজের পরিবারটীকে বেচে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। বেয়াইএর 

ছেলের নাক ফেৌঁড়ন-মলমের জভুক চাই; বেয়ানের সাধ ভক্ষণে 
পৃথিবার জিনিষ চাই, বেরাইএর চাকরী আছে উপরি নেই, সেটা 

দিতে হবে) বেয়াই আর বেয়ান ষদ্দি আশ্বিন মাসে, পাকা আম 

খেতে চান, আর এখানে ষদি লা পাওয়া যায় তবে লঙ্ক। থেকে 

আনিয়ে দিতে হবে । মুটে চাচা এই রায় াহাছরটা হয়েই একট। 

মাঝ] মাঝি হিন্দু হব। 

(জনৈক উড়ের প্রবেশ) 

উড়ে। (ম্বগত) মুটে শড়া বাবুকে বাগুড়া করুছি নাকি, 

ই-_শড়ারা গাইটছড়া বাধি কি কৌউটা ধাউচি ? 
টূনে। উড়ে খুড়! তুমি আমার 78891 এর : 21970 

ছিলে। তুমি আমার, ধর্ম বাপ্, আমি তোমার ধর্ম পুভ্র | তুমি 

চেষ্টা করলেই আমি রায় বাহাছুর হব। এস, তোমায়ও চাদরে 

বাধি। (উড়েকে ধরিতে যান). 
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সপ পাপিীশপেশীসিপপি পিপিপি পবন শপ বিপাক ন 

উড়ে । ই--শড়া বাউর! হুউচি, বাউরা৷ হউচি ! 

[ পৃস্থান। 

(তাতিনীর প্রবেশ ) 
ভাতিলী। গীত। 

কেন শীষ দিয়ে সব ডাকে আমায় তীতি বউ ক'লে । 

আবার চোক ঠেরে ইসার। করে, রাস্তা দিয় চলে গেলে ॥ 
আমি একলা মায়ের একলা মেয়ে, 

এনে কল্কাতাতে দ্রিলে বিয়ে, 

ভাতার ম'লো৷ আফিং খেয়ে, স্বাধীন হলুম ব্যবসা খুলে ॥ 

( শিবের প্রবেশ ) 

শিবে। এন্কো! এন্কো।!! এনকো 11! 

তাতিনী । আ মলো, এ বেটা কোথেকে এলো, বেটা ধেন 

আন্ত ভৃত। 

শিবে। তাতি ঠান্দি! লাগাও, লাগাও, খুব গান লাগাও ! 

আমি তোমার পেরাণ দেব | আমার প্রাণে বত ফুর্তি হুয়া, জয় 

মাকালী। (সুর করিয়া) 

“কলঙ্কেতে ভয় করোনা বিধুযুখী | 
যে ধা বলে সয়ে থেকো হয়ে আমার ছুঃখে দুখী ।” 

এন্কৌ ! এন্কৌ 

টুনে। হে লজ্জা নিবারিনী ভাতিনি! তোমার কাপড়ের 

তালিক? আছে! 

ভাতিনী । ষ্ট্যা ক্যাটুলগৃ আছে। এই নিন্। মুখেও শুনুন ।-- 



১২ দি | 
বানাবার লেজ ০৩ +-৮-৬ ১০ এত ৮৯ তা প৯৯ শশী লি াঁশিটটিশিসি শী শিকািটিটিশিশপিিশিশীশিপনপাশীশ পাতিল নদীটি পাপা পপি পপর 

আছে টি পোর কাপড় সেরা বলব কত বল। 

থদ্ের গুন কিনতে এসে করে কত ছল ॥ 

জলসা পাতিলেবু ডাক্তার বাবু পেড়ে। 

টা ব্স্ক ঘুঘু মন নিয়ে যার রেডে ॥ 

কাদদ্ধিনলা সোদামিনী মহন্ত মানিনী। 

কুঙ্গম কলি কিস্মিকৃইক্ বোস্জা বিনোদিনী ॥ 
উক্ীল কোকিল পেড়ে, আহা মরি মরি । 

পচার পিসি হাসি খুসী নাগর নাগরী ॥ 

সোনার চুড়ি মুড়কী মুড়ি এডিটর ধাক্কা । 

খেংবা পেড়ে ডেকৃরা পেড়ে আর পেড়ে অক্কী ॥ 

হাইকোট জষ্টিদ্ পাছা, পাছ। বেলচেম্বার। 

উদ্ভরোফ ইভান্স পাছা» পল পাছার বাহার ॥ 
ব্যান্যাজখ, চ্যাটাজী পেড়ে, পেড়ে চক্রবর্তী । 
কিন্তে আসে ঘুরে ফিরে অনেক যুবতী ॥ 

মিউনিসিপালিটা, ইউনিভারসিটি, আর পুলিশ গেড়ে । 

কিন্লে পরে এসব কাপড় আছাড় থেয়ে পড়ে ॥ 

আড়নয়ন ইসারা পেড়ে আর মুচ্কে হাসি। 

কুৎ্সিতা রমণী হয় স্বর্গের রূপসী ॥ | 
আমর আঁলমারিতে অনেক কাপড় রেখেছি সাঁজিরে। 

পর আমার কাপড় খানি কাট! খোঁচা পে ॥ 

শিবে। বাঃ বাঃ গোলাপী গাণ্ডেরী বিঝিগ. বাঃ বাঃ বছৎ 

আচ্ছ। হ্যায় (| ল-বাবু' তাতিনীকে বাড়ী নিয়ে চল। 

টূনে। তাঁতি রমণি ! তুমি কবি, তুমি গায়িকা, গা ূ 



তোমার আব্যারিকা আমি সংবাদ পত্রে প্রকাশ কর্ব। আর 
কিছু কাপড় আছে? | 

উতিনী। গীত। 

আমার নুতন ভ্ীতের কোরা কাপড় নৃতন আমদানী । 
নগদ দামে লাভ নেবনা করব না কো বেইমানী ॥ 

আমার সখের তাতের সখের কাপড় কিন্তে কেউ এলে । 

বসিয়ে তারে বেচবো কাপড়, আমার কাপড় দেখে যাঁবে ভূলে ॥ 

শিবে। উত:! ল-বাবু! মাইরী বল্ছি ল-বাঝু আমি উদাস 

হইচি, শাতিনী ঠান্দি! তুমি লোকা ধোপা, তুমি সাতবা 

কোম্পানী । 
টূনে। তন্বাঁর ঝিরারী, ভুমি ভিন্ন আর কেউ আমায় বায় 

বাহাছুর করতে পারবে না। ভুমি অনেক বাড়ী ভ্রমণ কল, 

অনেক বড় লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে, তুমি মনে 

কল্পেই হবে, তাতি রমণী, আর একটী কথা তোমায় নিরিবিলি 

বলি, খুব চুপি চুপি বলি) শোন, তোমার যা কিছু আছে, 
আমার নামে উইল করে দাও, আর তের আমমোক্তার 
নামাটী আমায় দাও তুমি দেখবে, আমি বই লিখে, বক্তৃতা 
দিবে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, মান্চেষ্টারের সব কল তুলে দেব। 
ভোমার কাপড়ের প্রতি এই ভেতো বাঙ্গালীদের নজর পড়বেই 
পড়বে । তোমার সব কাপড় উঠে যাবে । ২. 

শিবে। ল-বাবু ! তুমি ভাতিনী ঠান্দিকে বিয়ে ক'রে ফেল। 

তাঁতিনী তোফা লোক ! ঠিক যেন গোঁপীলে উড়ের দলের মালিনী 

মাসী। . রা 



১৪ ল-বাবু। 

তীতিনী। দেখুন যে বাঙ্গালীর! ছেলে মেয়ের অন্খ ছলে, 

আর খই বাতাস খাওয়ায় না, থে বাঙ্গীলীরা আফিদ্ থেকে আস্ 

বার সময়, এক পয়সার স্টামাক বাদে, পনের আনা তিন পাইএর 

বিলাতী জিনিষ কিনে আনে,যে বাঙ্গালীর মেয়েরা ফ্যান্সি পোষা- 
কের জন্য স্বামী বেচারিকে খণগ্রস্থ করতে ক্রুটা করে না, থে 

বাঙ্গালীরা ছেলে মেয়েকে, বিলাতী দাইএর দ্বারা লালন পালন 

করায়; সেই বাঙ্গালীরা কি আবার দেশী কাপড় কিনে পর্বে 
এ আশা করেন? 

টূনে। চোদর টানিয়। ইট বীধা দেখিয়া) আয! কুলি কোথা 
গেল ? কুলি! কুলি! কুলি--আ্যা! পালিয়েছে । শালা ভার 

ফাকি দিয়েছে । শালা আবার ইট বেধে দিয়েছে ও৫1 জোচ্চোর 

কখন সেয়ান। হস না । শিবে ! শিবে! আর এই গলিটা দেখি । 

| | প্রস্থান । 

শিবে। ল-বাবু! পাকৃড়ো শালাকো! হাম পিছু ছি 

দৌড় তা হ্যায় | 

| প্রস্থান । 

ভাতিনী। শীত 
আমার নৃতন ভীতের কোরা কাপড় নুতন আমদানি। 

্ ( সজোরে দধিচুড়া কাব্য-কদলীর প্রবেশ) 

দু? ভোঃ! ভোঃ! 1 াতিলীং 1 ফেরোত, ফেরোং,টুনে মম 
শিষ্য এতদ্দেতুঃ এতক্ষণং আমিং প্রাইভেটং, খুড়িং খুড়িং, বিসুং 

বিষণ, আড়াল থেকেং তব মণ্ডাবৎ গীতং ০০০০৪ রি ছি 

পরিতৃপ্তং প্রতিগৃহাতাং। | 



ল-বাঁবু। ১৫ 
পলা প্লান পপর প 

তাতিনী। ভট্চাধি মশাইং প্রণামং। 
দু । সাধুং! সাধুং 1 সেবাদাসীং হবিষ্যামিং | 
তাঁতিনী। দাদাঠাকুর ! বিধবাং যে আমিং | 

দ-চু। ওই ভর্তদ্রারিকে ! সাধুং সাঁধুং আবাভাম্, বিদ্যা- 

সাগরভ্যাং, ছাত্রভাং নান্তি ফণ্টং ন দোষং। 

ত/তিনী। তোমার ফণ্ট*, ফণ্টং রাখং | গাঁনং জানং? 

দ-চু। গানং? হং! অহনি। চর্্িশ ঘণ্টানি ধরাণী অলাবু 

বাঁদাং কাষাং কুরুং | 

তীতিনী। কুরুং, কুরুং রাখং ! স্ুরুং ধরং 

দ-চু। গীত । 

তাতিনীং তুমি মম শ্রীরাধাং আমিং তব শ্রীহরিং । 
তোমার তরেং শিষ্য বাড়ীং করবং কলা চুরীং ॥ 

( কর্ব ময়দা চুরীং কর্ব খ্বৃত চুরীং ) 

ডাতিনী। অহম চাঁল কলাঁতে, ঘি ময়দাতে পিরীত কিং করিং। 

মনের মতন মানুষ পেলেং উপোষ ক'রে থাকতে পারিং ॥ 

দচু। তাতিনীং, নেওয়া পাতীং ভুড়িং মমং মাথায় লম্বা টিকিং। 
কাল বটেং রং টুকুং আলু চেরা আখিং। 
ট্যাকে গোঁজাং দেখনা চেয়ে দুয়ানী ছুটাং। 
প্রণমি শ্ীপাদ পল্সেং (শিরে ) দে পদ ছুটাং ॥ 

উাতিনী। ওরে টুলং ফুলং পণ্ডিতেরে কেয়ারং কিং করিং। 
আমার তরেং ছ্রোড়াং বুড়াং বুকে মারে তৌতা ছুরীং ॥ 



( বকাটে ছেলের প্রবেশ) 

বছে। তাতিনী রে বেশ, রাধে বেশ, 
গলায় পরে মটর মালা । 

পরে রাঙ্গা শাড়ী, নাড়ে হাড়ি, 

হ'য়ে যেন ব্রজের বাল! ॥ 

পুকুর ঘাটে বাজালৈ বাঁশী, 

প্রাণে যেন য্যয় আক্শী, 
রান্না ফেলে ছোটে জলো, 

দেখবে বলে ০৪ কাল] নী 
দেখতে পৈলে ছলে বলে 

র জানায় ভারে প্রাণের জালা ॥ 
উাতিনী। ওরে আমি একলা ঘরে একলা খাঁকি 

নয়কো! ভালা যেমন তেমন 

রা ্ গড, যাঁয়ন। কাঁরেও কলা ॥ 

২৩ রা হর রঃ সকলের প্রস্থান | 



তৃতীয় দৃশ্য । 

ক্টুনিরামের আড্ডা বাড়ী । 

শিবে ও টুনে | 
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শিত্বে। ল-বাঁবু' এক খান! গাড়ী আনি । চল, চুনোগলি 
চলো। একদল গোরা বাঁস্ভি চাই, একটা হল্লা করতে বেরুতে 

হবে। 
টরনে। ওরে শালা শিবে ! গাড়ীভাড়া কে দেবে? নরহরি 

শালা কলেছে আর এক পরা দেবে না। | 

শিবে। গাড়ী চড়বে না কি ল-বাবু ? কোন্ ল্যাকা ব্যাটা 
বলেছে পয়সা দেবে না? হাম্ দেঙ্গা। 

টূনে। শিবে! শিবে! আর গাড়ী চড়বার সাঁধ নাই। 
হাতিতে চড়েছি, ঘোড়াতে চড়েছি, গাধাতে চড়েছি, উটেতে 
চড়েছি, গাজনের সমন্ন সংদিতে এস্কাঁভেনজারের গাড়ীতে 

চড়েছি, রামনীলেয় ফাকি দিয়ে নাগরদোলায় চড়েছি; এস্তক 
ঠেলা গাড়ী থেকে সুর করে গরুর গাঁড়ী পর্য্যস্ত চড়েছি। 

যৌবনে অনেকবার ঝোলায় চেপেছি, এখনও মাঝে মাঝে চাপি। 
পাঁজা কোলাতে যে কতবার চেপেছি তাহা আমার মনে নাই। 

শিবে। হাঃ! হাঃ! জ-বাবু থ্যাঙ্ক ইউ। কুছ পরোয়া নেই, 
তোমার ইস্পিরিট নিয়ে চলেঙ্গা, হেঁটে পাড়ি মায়ে] । ল-বাবু, 
তোমাকে রায় বাহাদুর কর্কে তবে হাম্ জলগ্রহণ করে । 



পলাশী স্পা পাপ সপ পা স্পা পাশপাশি 

( টেলি কুমারের প্রাবেশ ) 
টে-কৃ। ভিফ! গ্রিফ! ইন্টেন্স গ্রিক্ষ! টুফোল্ড গ্রিক! 

ঢঃখ । দুঃখ ! অতি ছঃখ! ডবল দুঃখ! ভঙ্মী- স্বাগী! আমার 

প্রাণ ফেটে গেল। 

শিবে। এনক! এনক! 
টরনে। পত্রিভ্রাত ! শ্বশুব-সস্তান ! পুল্র-মাতল ! শ্বাশুড়ী 

নন্দন! তোমার আবার কি দ্রঃখ? একবার প্রকাশ করে বল। 

টে-কু। দেখ আমার গ্রগম দুধ আমার প্রেয়সী ফুলরীওলীর 

সঙ্গে মিলন হ'লো না 1 দ্বিতীক্স ভুঃখ ভুমি রায় বাঁভাঁুর হলে না| 
তৃতীর ছুগখ আমি বড় লোকের শাল! হইতে পাপ্ম না। 

[. টুনে। তো! শালার আবার প্রেয়পী কেরে ? | 
টেক? আহা! সেই শান্ছিপুরের চন্দমূখী তীতী বউ। 

বিনি ফেরি করে কাপড় ধেচেন, বিনি মোটা সুতো সরু করেন 
সু সুতো মে টা করেন; ধিনি বিবাহের আগেও বিধবা ছিলেন, 
বিবাহের পরেও বিধৃবা হইয়াছেন ৷ আহা ষেই প্রেরসীকে কত- 

ক্ষাণে রি ব। 

ট্রনে। সেষে বুড়িরে শালা । . 

টে- -কু। কি বস্ত্র বোনাই ? কি. বঙ্পে দিদি-নাথ ? সে 

বুড়ী? সেবুড়ী? যাই তবে ফাদার সপেটানৌর, কাছে যাই, 

বিজ্ঞান বলে ন বেটাকে যদি ছুড়ী ক করতে প্থারি: ট 
চির . [প্রস্থান । 

_শিৰে। নিন এ শালা কেগা'? হা এলো আর 

ছুটে পালাল ; এই শালা কি তোমার শালা? আমি ৮০৪ 

এখানে কোন শাল! কিছু করতে পারবে না। | 



বাঃ। বল্তে বল্তে আর এক শালা হাজির । 

.মুদী। টুনি বর! টাকা দাও! মাথায় আগুণ জলছে, 
দাঁড়াতে পারিনে | 

শিবে । সরে যা, লাকা ব্যাটা সরে যা । আগে ল-বাবুকে 

রায় বাহাছুর করি, তার পর আসিস্। 

০ তুই থাম শালা খোসামুদে, গাম্ শালা বেউমান। 

শিবে। লবাবু! শাল!কে ভাড়াগ। লইলে শাঁলাকে এক 

ঘুপি মাপে, ঠীনল 

মুদী। ওরে শালা জোচ্চোর! আজ ভিন বচ্ছর থে ক গপ্ডা 

পর়ণা খেয়ে বেখিছিস তাই দেঙ্গা দেখি? শালার যে এখুনি কাণ- 

মলে দেঙ্গা। | | 
শিবে। আচ্ছা দীড়া শালা! আগে মিতেকে ডেকে 

আনি। | 

| প্রস্থান | 

টুূনে। মুদে দাদা! দেনা আমি দিতে পারব না। দেন] 
দেওয়াও আমার উদ্দেন্ত নয় । 

মুদী। টুনি বাবু তোমার উদ্দেশ্ত ফুদ্েম্ত তুলে রাখ, আগে 

টাকা দেও! | 

টুূনে। হেমুদে। তুমি মিলের এসে পড় নাই। চীনের 
ইতিহাস পড় নাই, ইরাকোহামার ড্রামা পড় নাই, কামস্কাটকার 
ফার্স পড় নাই, নবাজেমলার প্যান্টমাইম পড় লাঈ, হাঙ্গেরির হিউ- 

মীর পড় নাই, উদ্ভতমাশা অন্তরীপের উই চ্পড়নি, ফ্রান্সের সায়েন্স, 



২০ ল-বাঁবু। 

পড় নাই, বেলজিয়মের বোটানি পড় নাই। মক্কার মেটি য়ামেডিকা। 
পড় নাই, শরতের চিঠি পড় নাই, তাই এরূপ বলছো । সিরাজউ- 
দলা জগৎশেঠের কাছে দেনা ক'রে ছিল, আমাদের রাজা, যার 

অন্নে আমরা 'প্রতিপাপিত, তারও দেনা আছে । দেনা অছে 

বলেই পৃথিবী চ'ল্ছে, যার যত দেনা তার তত লক্দী-গী, তুমি 
আমাকে দেনা দিয়ে কি লক্ষী ছাড়া হ'তে বল। সংসারে যার 

দেনা নাই সে ভোতা! ভোতা 1! ভোতা ।1! 

মুদী। তবে আমি নালীশ করিগে। 
টরনে। মুদি ভাই! হেমুদিকুল রত্ব মদন মুদে? তুমি 

আমার কে ছিলে? তা না হলে আমার জন্তে তোমার প্রাণ 
কীদ্বে কেন? মুদি ভাই! তবে তূমি শীতলা বাহনের মত 

কাঁণ খাঁড়া করে শোন ।--দেখ আল্তা না পরলে ধেমন যুবতীর 
পাঁয়ের বাহার খোলে না, যেমন মস্ত চুলের মাঝে ছোটো টিকি 
না রাখলে হিন্দুয়ানী থোলে না, সম্পাদক জেলে না গেলে যেমন 
খবরের কাগজের বাহার খোলে না, যেমন পরিবার খোরাকির 
নালিশ না করলে স্বামীগিরি খোলে না, আফিসে কাণমলা না 

থেলে যেমন কেরাণীর বাহার খোলে না, কঁঁকড়ার দাড়া না 
ভাঙ্গিলে যেমন জেলেনীর বাহার খোলে না! মুদি ভাই! 

সেইরূপ লালিশ না কল্পে দেনার বাহার খুলবে না, অতএব মুদে ! 
তুমি যাও! নালিশ কর্গে, আমারও বাহার খুলুক। 

মুদী। খুব তো মতিরায়ের মতন আকৃট কল্পে! নালিশ 
কল্পে যে ভদ্রতা বেরিয়ে পড়বে । | 

টুনে ।- হে মুদে! তুমি আমার একমেব দ্বিতীরম্। মুদি 

ভাই! এই ধরাধামে কার নামে না নালিশ হয়? সুইডেনের . 



এক সন্নাসীর নার খালিশ রেডি টে 'সনে্টংসারী হলো! । 
ক্রিষ্রিয়ানার এক ধা এক, কেরাণীর, নামে বু করে, ধনি 

ম'রে গেলে কেরানী ব্ষর পেলে । ফ্রান্সের ,ঝিশতি বেল বোর 
ছেলে প্রথম বো, গ্রিতার দন্ত - ডু বে আদানুতে বংশ মর্যাদার 

নালিশ করিতে গিয়াছিল”। ॥ সার বার 'ক্তীকে অদ্দেক রাজত্ব 

দিলে। হাইকোর্টে গিয়। দেখ, ছোট আদালতে গিয়ে দেখ, কত 

মহা মান্ত নি বাক্তির নামে নালিশ চলিতেছে । ঘু ঘুপাড়ায় 

গিয়ে দেখ, কত বাক্তিন নামে নালিশের নান্দি মুখ হচ্ছে । কত 

মায়ের পেটের ভায়ের নামে নালিশ হ'য়ে মীকে বকরা করে 

নিচ্ছে। শালগ্রাম শিলার মাঁসহরা বন্দবস্ত করে দিয়ে আদা- 

লতের, হাতে দিচ্ছে। মুদ্দী ভাই; তাতে আমার চন্দ্র বিন্দু 

মাত্র ক্ষতি হবে না, বরং মান বাড়বে । 

মুদী। দেখ. টুনে। বেশী বাড়াবাড়ী করিস্নে, রাস্তায় 

বেরো৷ তোর এক্টগিরি বার কচ্চি ! শ।লা বেইমান। জোচ্চোর। 

| 1 প্রস্থান । 
(জ্যাঠা যেদোর প্রবেশ ) 

জ্যাষে। টুনিভারা! টুনি ভায়া! এসেচে! শিগৃগীর 

এস, শিগ্গীর এস। বাহাছুর পাঠিরেছে। 
টুনে। কে কে? | 

জ্যাষে। তুমি এম না, এস না, থাসতির করে ভেতোরে 
আগে আন ন1। 

(উভরের প্রস্থান ও উড়ে চাপরামী সাহেবকে লইয়া গ্রাবেগ ) 

উভয়ে। আইয়ে চাপরাসী নি ০ চেরার পর 
বৈঠিয়ে | 
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( চাপরাসী সাহেব চেয়ারে ও পদতলে টনের উপবেশন |) 
টুনে। শিবে শালা কোথা গেল? শিবে! শিবে! শিবে 

তামাক নিয়ে আম; আলবোলা নিযে আয় । 

জা-বে। বাঃ! বাঃ! টুনি ভায়া! গুমি একটা লো৭ 
বটে। খাতির কত্তে জান। তোমার কপালে রার বাহাছুর চিব 

চিক কচ্ছে। | 

আসপিাপাপিপিসি পাশ 

( আলবোল। লইয়া শিবের প্রবেশ ) 

শিবে। (চাপরাসী দেখিয়া!) বাঃ! বাঁঃ! হাড়গিলে আফি 

সের চাপরাপী সাহেব সেলাম ! সেলাম! বনৎ বভৎ সেলাম । 

জ্যাযে। ওরে শালা শিবে ! হাঁড়গিলে আফিস কিরে ? 

শিবে। হাঁড়গিলে আফিস চেন না? তা চিন্বে কি করে? 

কাড়ী ঘর দোর তনাই ত চিন্বে কি করে? যারা বর্ধাকারে 
রাস্তায় তিনবার ক'রে জল দেয়-_গ্রীক্কালে চু ছু। 

_ জ্যাষে। টুনি বাবু! সাহ্বেকে বাতাস কর 3 মাথায় বরং 
জল দাও । 

চাপ। নেহি নেহি, জাঁড় করিবি, জাড় করিবি। 

জাষে। টুনি দা! টুনিদা! দাহেব এসেছে, একট 
ায়ফেল কন্তে হবে 3 শিবে যা” একদল বাইজী ডেকে আন্। 

[শিবের প্রস্থান | 

টুনে 1 আলবোলার নল চাপরাদীর মুখে ধরিয়।) সাহেব 

চাপ।-তু তো রাক্স বাহাছুর হু ছস্তি। 
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(শিবের দিল্লিউলী লইয়া প্রবেশ ). 

শিবে মাইয়ে বিবি, আইয়ে 1 ইধার আইয়ে, সাহেব কা 

বগলমে আইয়ে। 

বা - _বিধিজি। সাহেবকো, ভাল ভাল সঙ্গীত শুনাইয়ে। 

দিপী উ। »শীত। 

হাম্লোক দিল্লীউলী, হামূলোক দিল্লীউলী 

হামূলে।ক দিললীউলী | 

সরাপ পিকে টু'ঁড়ি, গলি গলি ॥ 

বদন ঝাঁপকে নয়না হানকে, যব সরাপ পিতা, 

হেলকে দোঁলকে লাখি দেতা । 

(সেইয়া) পরদেশমে ভাগতা বোলকে মিঠি বুলী। 

শিবে। এনকু! এন্কু!! একা!!! 

জ্যাবে। লাড্ড বিবি! ফুরপি বিবি সেলাম! সেলাম !! 
বন্ুৎ বহুত, দেলাম ! | 

শিবে। সাহেব! ল-বাবু! প্রেমদে কহ লাঁড্ড বিবি কি 

জয়। ফুরসি বিবি কি জয় । চাপরাসী দাহেব কি জয় । ল-বাবু 
ক জয়। | 

জা-থে। শিবে!। ঘলীকো একঠো বাঙ্গল। তান ঝাড়নে 
বোলো । ১. 

শিবে। বাইজী ! রনী চাপরাদী সাহেব খুব ধী হয় 
হ্যায়, এক আধটা বাঙ্গলা ছোড়। 
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বাইজি। ১০5 শত বীতি) 

আজ হ'তে খেলতে সেথা যাবনা কুস্থম ফুল । 

স্বলের সব ছোকরা গুলো, খেতে বলে টোপা কুল 
নয়নেরি এমনি নেসা, * 

দেখলে আসে ভালবাসা, 
ছোকরা গুলো খাসা খাসা, 

দেখলে হয় প্রাণ আকুল ॥ 
শিবে। পিরীতি সবাই করে, কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে 

কার ভাগ্যে দু শ মজ! কেউব! দাড়িয়ে রাস্তার ধারে । 
জ্যা-থে। বল হরি, হরি বোল। 

যশোদা নাচাত তোরে বোলে নিলমণি ॥ 
সেরূপ লুকালী কোথা করাল বদনী শ্যামা | 

( নরহরি, মক্কানাথ, ঘুঘু মিত্র ইত্যাদির প্রবেশ ) 
 নরহরি। টুনি বাবু! তুমি একেবারে গেছ ? এষে আমা- 

দের হুদ্দর পাইথানার ঢাপরাসী ! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! টুনিবাবু ! 

ছটু। চোবে! শালা লোক কো নিকাল দেও। 

(চোবের প্রবেশ) 

চোবে! যেদৌ শালার কাণ মলে তাঁড়িয়ে দে। শিবে 
শালাকে বিশ নাগরা লাগা । বলি ওরে ব্যাটা চাপরাপী--- 

চাপ । সে মোর দোষ কি হউছন্তি, ম'কে মারিমি, ম'কে 

মারিমি। টি £ | 

নর। টুনিবাবু! আর একটা আধলা ভ দিচ্ছিনি ; গরীবের 
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ছেলের রঙ্গাই নাচ কেন্? ছট্! ছটু! চোবে বার করে দিকে 
ঘরে চাবী দে। 

.শ 
চর প্রস্থান | 

] 
ইল চুভিসিনিরিন ১০ পক পাচা 

এ 

€টুনের বাড়ীব অন্দর মহলের উঠান । ) 

( বেলতল।। ) 
হাত 

রেবতী । | | 

রৈবতী | (বৈলগাছে থাটা মারিতে মারিতে ) উ* হাঁ) উহ! 
আমার সঙ্গে, আমার সঙ্গৈ ? আমার সামনে মুখ ভুদে কথা কয় 

এমন কোন হারামাদী আটকুড়ীর ব্যাটা বেটা আছে? ( আঙুল 

মট্কিয়া আকাশ পানে মুখ করিয়া!) গু3রে পাঁড়ার আটগতর 

 খাগীর ব্যাটা বেটারা, তোরা মধ না, ছেলের মাথা খা না, (খ্যাংর! 
লইয়া তেড়ে খাইয়া) শুরে, আটকুড়ির ছেলে মশা! আমার 

পাম্নে পৌ গো কারে বগণ্ডী করতে এসেছ ? (নিজের খুখে খ্যাংরঃ 
মারণ) গুরে আবাগের ৰেটা মাভী) গো ভাগাড়ে দ্বা! ছার- 
পোকা খাগীর ছেলে । হ্যা হা] হ্যাঁএখনও পাড়ার লোকের 

মুখে খাাংন্া মাপা হয় নাই... এই বোন গিল্গির মুখে খ্যাংরা, আই 

চাষ। বর মুখে খ্যাংরা, রই পাঁড়ার লোকের ছেলে পিলে বে 

যেখানে আছে, ভাদের সকলের মুখে খ্যাংরা | এ যাচ্ছে, - 



২৬. ল-বাঁবু। 

উড়ে ষাচ্চে, এঁ পারখীগুলো উড়ে যাচ্চে । আ-মল। এ আট- 
গতর খাগীর গাছের পাতাগুলো নড়ে নড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া 

কত্তে আসছে । ওরে বেটা হাওয়া তোকে ঝাটা মারি । 

( বন্টমঝির প্রবেশ 9 

বি। এই নাও গো, বাবুর ছেরাদদর বাজার নাও | 

রেবতী । খ্যাংরা লইরা তেড়ে যাইয়া) ওলো হারামজাদী, 
গতরখাগী পাড়াগেরে পেত; তোর তেলোৰক কাটা তাতারের 

মাথ। খাই | ছেরাদ্দ কিরে হারামজাদী। পায়ে গোবর মেখে 

বেটার মুখে ক্যা ক্যাৎ করে লাখী মারি। 

বি। 'ওকিগো ! ওকিগো ! তোমার ছেলের মাথা খাই ; 

গাল দিচ্ছ কেন? ওমা! কোথাকার সহরের ভূতনী মাগীগো 

যে চাকর বাঁকরকে গাল দের । 

রেবতী । বলি, ওরে এক পরসাঁর বাইশ ছু ুধী দেরী 

রর কেনরে হারাম জাদী। 

১ ঝি। তোর মুখ পোড়া মিন্সে ষে, মুদীর পান়েধ'রে কীদস্িলো, 

হারে দিন দেয় না, তাই. ত দেরী হলো । 

 ব্বেবতী। নিকাল যাও হারামজাদী, নিকাল যাও! তোর 
ছেলের কীচা মাথ! 'আকের মত চিথিয়ে চিবিয়ে খাই। তার 
ভাতারের পাক মাথা চাল কড়াই ভাজার মতন চি বয়ে চিবিষ্কে 

খই । নেকাল যাও । | 

ঝি। আমার মাইনে কিসে দেনা পাতকো' মা নট! 

আমি এধুনি যাচ্ছি? | 
তরেবতী। মাইনে কি লো এসি বেটী, তোর আবার মাইনে 
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তোর ছেলের মাথা চিবিয়ে .থেয়ে তোকে ষে পেট ভাতায় 

রেখেছি সেই তোর চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি। _নেকাল ৰাও বেটা, 
নেকাল বাও। 

ঝি। নেক্লাব, কিরে ? বেটা, নিটল আগে তোর 

ভাতার মিনসের ছেরান্দ খাই, তোর ছেলের ছেরাদ্দ খাই, তবে ত 

নেকৃলীব, অমনি কি নিকৃলাব। 

( টুনের চিনের বাদাম খাইতে খাইতে প্রবেশ ) 
রেবতী । মার, আগে এই মুখ পোড়ার মুখে মার । 

বি। বাবু মাইনে দাও । আর এ বেটীকে তাড়াও । 

টুনে। আগে বায় বাহাছুর হ্ই, ও'কেও ভাড়া, তোকেও 

তাড়াব। 

বি। তবে এখনি গাল্ ধরি। 

টুনে। গাল না খেলে কি বড়লোক হওয়া যায়, বেটা? ? 
ঝি। তবে আদালত করিগে । 

টূনে+ সোজা রাস্তা আছে। নালিশ করগে। ট্রামভাড়া 
দরকার হয় পাঁচ পরসার চেক দিচ্ছি বেগল-ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে 

নিগে যা। | 

| শিবের প্রবেশ) ূ 
শিবে। ল-বাবু। ল্যাক1 বেটাকে ঝাটা মেরে তাড়িয়ে 

দেও । ৯ ই ১০৮৮ 
ঝি।. কে ঝাটা মারবে । কে ঝাটা মারে? মেক নারীতে 

পেরি মুখ তেঙ্গে দোব ন। এখুনি ? 

 পিবে। এন্কু।. এন্কু। এন্কু॥ 
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বেবতী।, খ্যাংরা থাগীর ব্যাটা । শিবে ! ডাকতো ন্তাংটাকে, 
পেঁচোকে, বেটেকে, মাগীর যুখে ছাই পুরে বিদেয় করে দিকৃ। 

ঝি। (হ্বাটুগেড়ে আঙ্গুল মট্কাইয়! ) তোর স্তাত্টার মাথ! 
থাই ; তোর ভাতারের মাথা থাই ; তোর ভিটেতে ঘুঘু চরাই। 
এই খারা নিয়ে রাস্তায় চন্জুম, বাড়ী থেকে বেবি কি থেংরে 

রিষ ঝেড়ে দেব। 

৯২8 | | প্রস্থান । 

রেবতী। শ্িবে! মুখপোড়া মিনসের পা ভে্দে ফেলে 
রেখে দে। 

টুনে। আহা! রঃ আমার সোনার সংসার। পরিবার যেমন 

স্থীরা, বিটা তেমনী ধীর চাকরটা তেমনী বব্বরা, মুরুকণীগুলি 

জোচ্চোরা, আর আমিও কজনের জালায় জর জরা হয়ে, মদির 

পানে চুর চুরা | রা 
শিবে। ল-বৌদি। লাও গে। ল-বাবু! 1 নিগ্গির, জিগৃগির 

খেয়ে, লাও | আমিও ঃ পয়সার, দই খেয়ে লি 

র্ ট্নে ও রেবতীর প্রস্থান | 

ফরাসি প্রীবেশ ) ঃ 
ময়। ই এ 

বাগ বাজারে বাড়ী আমার নামটা মণি ম্য়রাণী। 
_ মুড়কী মেখে মিনসে আমার কিনে দিলে চৌদানী ॥ 

মিনসে ফোকলা দ্লীতে বলে হেসে ও আমার হাবী, 
(তোরে) গড়িয়ে দেব চার স্বাছ্া, মল লাকে দেব নাক চাবী 
তোরে রাখবে! ক'রে পটের ছবি. টিপে দেব পাছুখানি ॥ 
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শিবে। ময়রা মাসী। মাইরী বলছি আমি উপসী। কাল- 
কের বালী টাদী কিছু আছে? ? ধার দিবি 

ময়। আমার যে সব টাটুক! খাবার ধন,বাসী কোথা পাৰ? 

কেবল কালকার বাসী চন্রপূলী আছে, খাবী? 
শিবে। শিঙ্গেডা, ফিঙ্গেড়া, নোন্তা ফোনডা কিছু নেই? 

কেবল মিষ্টি? বলি চলি যে।-_ ্ 

ময়। স্কুলের দ্রিকে যাচ্চি। 

গীত। 

আমায় ময়রা মাসী বলে যত স্কুলের ছেলে । 

(আমার ) খাবার খেয়ে পয়সা দেয়গো বেধে আঁচলে ॥ 

উঠ্নো চাইলে মেছের ছেলে | 

বলি, ধার দেবনা যাছুমণি ॥ 

( টুনের ছেলেগণের প্রবেশ ) + 
ছেলে ।  স্গীত। | | 

বলি ও ময়রা মাসী, বলি ও ময়রা মাসী । 

(তুই) তেলক কেটে, চেপটা নাকে দ্রীতে দিস চিস, মিসী ॥ 

নাঝা না তোর খাবার চেড়া, 

| ঠৌঙ্গা ভরে দে সিঙ্গাড়া, 
আছে কি তোর মাখন মোড়া আমরা বড় ভালবাসি ॥ 

| সকলের প্রস্থান । 
সারার | 

লট টন 



পঞ্চ দশ |. 

মর গ্ধাান 

11717005117 00901017. 

( কতিপয় ছোকরার পুস্তক হস্তে পৃবেশ ) 
১ম ছোকরা । বাবু! যমের'বাড়ী যাবার বই, এক এক 

পয়সা। গোদা বউয়ের কাল বর, এক এক পরসাঁ। লম্ফ বন্ষর 

ভূমি কল্প, মূল্য অন্ন সল্প, যে পড়বে সে দিয়ে লন্্ক বাজাবে 
ভগবম্ফ | ্ 

২য় ছো। মাদ্রাজ কা ধুপ, মন্ধাকা কা ধুনা, বিলাত কা আম- 
চুর, সন্তামে যাতা হ্যা. 

| হবু-ক। মোদাই ভে", আছে, আমি উাতিব বলে কেউ ভোট 

দিচ্ছেনা মশাই 7. | 
১ম ব্যক্তি। ওরে শাল! তাভী তাত বুন্গে যা; শালা আবার 

তোট নিয়ে হাত তোলা কমিসনার হবে। দূর! দূর!! 

_ (টুনেকে বদ্দিনীথের এঁড়ে সাজাইয়া। জ্যাঠা। 
যেদে! ও শিবের প্রবেশ) 

শীত 

সাজিয়ে এনেছি আমি ছুপেয়ে বদ্দদিনাথের এড়ে। 

এর নাই একতা, কেবল বক্তৃতা, সকল কাজে ঘাড় নাড়ে ॥ 
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এপস পিপিপি ০৮৯৯ শাজাাতপপিপীশা পি িশীশ্াপিপী লাশ সী? এাািসিপসনশটিশীদিশী বিশ পাপা লাশ পপ শী সপন লা সা 

কথায় কখায় টাদা চায় কথায় কথায় মিটিং লাগায়, 

আজব গুজব হুজুকেতে আগে থেকে সিং নাড়ে 

টাইটেল নেবে বলে গলাতে চ'াদার থলে, 
লাজ নাইকো জ্যাজের গুমৌর, নাম রেখেছি তাই বেন্ডে 

গওগে বাবু মশইরা'! এই খলেতে কিছু দেবেন; ইনি আম 
দের আত্মীন্ব, নাম টুনি বাবু--হবু রায়-বাহাদুর। 

১ম লোক । বদ্দিনীথের এঁড়ে-বাবুটা কে? 

শিবে। আমাদের ল-বাবু গোঁ, ল-বাকু। 

১ম লোক। নে! টুনে; ও! সেই ফাঁজিলট|। তা ওর 
বেশকেন? গরীবের ছেলের এ রোগ কেন ? 

টনে। মশাই ! মনে নাই, যেমন নাইতে গেলে গামছা চা: 
বিবাহ কত্তে গেলে কনে চাই, ছেলে হ'লে যেমন বরাপস্ত খাও 

চাই; মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে যেমন জামাইয়ের দরওয়ান হও 

চাই, তেমনি সংসারে থাকতে গেলে মান চাই । টাইটেল চাই 

বিলক্ষণ চাই, নিশ্চয় চাই-_চাই। 

১ম লোক। ভায়া! নিজের মান নিজের কাছে। আ' 

এই কলকাত! লহরে মানের ভাবনা কি? মান অতি সত্ 

একটু লম্বা কৌচা, পায়ে মোজা, গাঁরে একটা ফরসা জামা, স্ 

একটা খানসামা! থাকলেই বড় মান। মান তোমারও নয়-ম' 

আমারও নয়। মান বারও নাঁ। মাঁন মানীর। যাও, বাং 

বাঁও) ভাত থেয়ে নিদ্রা দাও গে ও যাও, যাও। | 

_ শিবে। ঠিক বাবু! ঠিক ! তুমিই ঠিক তোমার পায়ের ধুলা দেও 



ল-বাবু। 

যেদো। টুনি যাবু! বড় বেগতিক। একটা আধলাও ত 

থফেতে পড়লোন। । ক দির র্ 

টুনে। শিবে একটু মদ দে | গোকরু সেজে বড় কষ হচ্ছে । 

'শিবে । (মদ দেওন )। 

যেদো। টুনি ভারা ! আমাদে মই বুড়ো রসিক নুন বাবু 
আসছেন । র 

টূনে। কই কই? 

( নৃতন বাবুর প্রবেশ ) 
টুনে। দাদা মশাই। দাদা মশাই । 
নৃবা। (নিকটে যাইয়া সুখ দেখিয়া) কেরে টুনে? বড 

দিনের সং সেজেছিস্ নাকি? চল. চল. বাড়ী চল । 

 ট্নে। দাদা ষশাই ! বাড়ী? বাড়ী যাব না। এ ষে 
দেখছো এস্রাজ বিবির বাড়ী, এ যে দেখছ জগবস্প বিবির বাড়ী 

ঁ যে দেখ্চো ডামস্কাস্ বিবির বাড়ী শী বাড়ীতে একটু দিটং 
করে মিটিং লাগিয়ে, কিঞ্চিৎ ডিষ্কিং করে পরে গোইং করবো 

চলুন। দাদা তোমার প্রেমের 317007485 কবে দাঁদা। 

 নুবা। শীষে দেখছ গৌর মোহন আজ্ডির স্ব,ল, বাড়ী 
থেকে আমার প্রথম প্রেম জন্মীর। 

রী টূনে। দাদ। মশাই! ছি রি হি) সি 

জন্মেছে? | 
_নুবা। ভায়া বিচাসনের আমল সি কিচর্ডসনের আমল 

থেকে । কিরে টুনে মাতাল হলি? ৮ শি পু 

টুনে। 'মাতীলও হইছি, বাৎও রি | তবে কি: ট্জী 
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08) 1807] 117759 201৪ আও 1৩21 0০০ দাদ মশাই 
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নৃ-বা | 1২10 00 2হোতাও 7০], 0109 অন ৮1501, 
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টুনে । দাদ] মঞ্পাই ! বাঙ্গালায় কি সতেজ কবিতা নই।' 

“যাও সিন্ধুতীরে ভূধর শিখরে | 
গগনের তারা তন্ন তন্ন করে 

মবা কি জীয়ন্ত আন টিকি ধরে 

'স্বকাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হও ।% 

 হেযচন্্।), 
ঠা ঠা, টা ০ 

ৃ 1০১৩2 ) 

দাদা, অস্ত্রধর, অগ্রসর হও, দুঃখের কথা বল কি দাদা, আমি 

এই রায় বাহাদুর হবার জন্ঠে মহাকবি সেক্সপেক়্ারের পৌনে তিন 
খানি ট্রাজিডী পড়েছি, ম্যাকৃবেথ, ওথেলো ছুই পড়েছি, ঝা একটু 

আধটু ভূলে গিয়েছিলুম তা ঝালিয়ে নিয়েছি; প্রায় পৌনে পোন 

থানা ভুইয়াঘসিজার নূতন করে পড়েছি; হারাশচন্রের বাঙ্গাল! 
সেক্সপিয়ারও পড়েছি । দাদা, রায় বাহাদুর হব। 

শিবে। জেটা বাবু! সর্বনাশ হ'লো। বাবু মাতাল হয়ে 
পড়লো ॥ পয়সা নেই কি করে নিয়ে যাৰ? 

 নৃবা। . এক খান! রি কি.মুটে. করে নিষ্বে যাঞ্ত, 
সস্তায় হবে। . . . 

(কতকগুলি কেরাপীর বাধ বাধ রবে প্রবেশ), 
জ্যাষে। আয়, টেলেকে' নি যাই। (নকলের 

ফুট পাথে উঠান ) 5০৮ পুতি 



৩৪. .... লবাবু।, 
টের 48-80জিতী রে রা তি ডি 0 ভরত 

( একজন পশুরেশ নিবারণী সভার ইন্স্পেক্টরের 
| প্রবেশ) শিক 

ইন্। প্র! উ্রশালা ছোকরা। .গো লেকে ক্কাহা ভাগতা 
হায়? কাঁহা ঘ। হায় দেখলাও ?. | 

পিবে। গরুকি গো? এযেআমাদের ল-বাবু? কাকে 

গরু বলছে! ? "আজ যে ল-বাবু রায় বাহাদুর হবে। ল-বাবু 

তোমার পায়ে পড়ি ল-বাবু ওঠো । পণ্ড সাহেব! পণ্ড সাহ্বে! 

 ল-বাবুর লাকে হাত দিয়ে দেখ দেখি লাস হলো নাকি? 

ইন। (টুনের মুখ দেখিয়া ) ও বাবা! (লম্ফ প্রদান) 

টুনে। কেরে, নেংটে, অঞ্জন! নন্দন হচ্চো কেন বাপ? 

ছু পয়সা দই আনতে পারিস ? 
যেদো। টুনি বু! ভাই গক্ষ সেজে আচ্ছা মাতলামী 

কচ্চো। 

টুনে। আমার দোষ কি বাবা ? তোমরাইত সাজিয়েছ। 

( ঝোলা লইয়া পাহারাওয়ালার প্রবেশ) 
 যেদো। শিবে শালা ! বাবুর পা ধর, পা ধর । বল হরি, 

হরিবোল। পি ও 

পাহারা। ভদারাভিরার ও চল পুলিষে। 

 টুনে। বালিস এনেছ? হাম কিস্মে মাথা দেংগা? হাঃ 
পুলিসমে যাগ নেই, রি সাহেবের টি: লে চলো, বায় 

বাহাছর হোকসা। | 

| দিনার 

যেদোঁ। বল হরি, হবি বোল। 



 ল-বাবু। ৩৫ 
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পাঙ্থা। রাম নাম সত্য হ্যায়, রাম নাম লতা হ্হাক্স। '.. 
স্টনে। একটু দোলায়কে দোলারকে লে যাও । 

(ম্বাধীন কুমারিগণের প্রবেশ ) 
হ্াকু। * গীত । 

মাছিমারা কেরাণীর মগ হবো না লো হবো না| 
সাজিয়ে গুজিয়ে তৌয়াজেতে রাখৃতে পারবে না লে! 

ফ্যাসান চাই ফাষ্ট ক্লাপ, বোর্ডিয়েতে করবো বাস। 

রাখবো পোতে প্রেমের ফাস, পড়বে ফাঁদে কত জনা ॥ 

লভাঁর থাকবে সাথে সাথে ছেলাম দেবে হকুমেতে 

গার্টি রূপিজ স্যালারিতে মাগ পোষাঁণ চলেনা লো৷ চলে না। 
ক"ণ মলা খায় কেরাঁণীতে হেসে বাঁচি না লো ব্চি না। 

কেরাণী। (স্বাধিনা কুমারীদিগের প্রতি) আপনারা ট্রাম 

চড়ে কোথা যাচ্ছেন । ৃ 

স্বাকু। আমরা বঙগবামীর যোগেন বাধুর বিজয়া বটিকাঁ 
অফিসে ফুলেলা কিন্তে যাচ্ছি। ফুলেল না মাখলে আমাদের 
মাথ! ঠাণ্ডা থাকে না। 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 
শপ পাটি ভিপি? ০৯৮তপস্জি 

প্রথম দৃশ্ট | 
৯ ০ 

লাল দিঘধী। 

ক্কড়িজী দড়িজী পার্শী, ছীতুরাম মরিউরাম জঙরী বেশনী কলর 
তলাপাত্র ক পেলিং নেলিং তেলাশোকা চারি- 

কোণে দণ্ডায়মান । 

( টেলিফৌ-কুমার কর্তৃক বিজ্ঞানবটল লারদিঘধী মন্থন। ) 

| টুনে ও শিবে। 

টেকু। মি বোনাই 2 [বানীই মাইগ্ডের ভেতর বসত 

গ্ষায়ার আছে), তা না হ'লে বাঙ্গালা ভাষায় মনাপ্তণ বলে একটা 

ফর্থা থাকৃত না। আর মনের মধো আগুণ না থাকলে কথন 

দেহের মধ্যে মেদিন চল্ত না। দেই. মেদিনে পাইপ সেট ক'রে 

সুখে কুতৎ্কায় দিয়ে লালদিবীর জল উড়িয়ে দেব। যখন জল 

মে আস্বে। ভখন বুটিং পেপার, ছাতু, চিড়ে পাউরুটি ফেলে 

দেব দিদি নাথ | দিদি নাথ] তুমি ভেব না। | 
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(কতকগুলি রড়ীর উত্থান) 

১। তেলাকুচ বিলাসিনী। ২। গাব্ভ্যাবেও্ডা বালা । 

৩। এঁচোড় কামিনী । ৪ সীকআলু সুন্দরী । 

€। পুদিন*মালা | ৬! মোচা মালিনী । 

শিবে। উঠেছে গো, লবাবু উঠেছে । 

ট্রনে। তোমরা কার।। 
বক্র গ। গীত 

ওগো আনরা, ওগো আমরা, ওগো আমরা 

ওগো আমরা আমরা আমরা ধরা দেখি যেন সরা । 

আমরা কলমের ঢারা আমরা ঘুরিয়ে নয়ন তারা 
তামরা করি আধ মারা ॥ 

আমরা পরমিক পেলে ষাইগো চলে ভাসিয়ে দিয়ে বজ্র! । 

আমরা স্থখে হাসি স্থখে ভাসি আমরা হইগো স্বখের পিয়ারা। 

টুনে। কই, এবে কেবল বাজছে জিনিষ উঠছে, ফের মন্থন 

করি। 

(কতিপন্ন কচি কচি রত্ীব উত্থান ) 

১1 চৌরাঁছী চপলা।  ২। চেভ্ল! চাতকিনী | 
৩1 হোেছুয়া বিরহিনী । ৪1 জোড়ার্সীকো জোঁছন? । 

৫। গ্লেগ পাগলিনী। ৩1 র'য়ট রমণী । | 

টূনে। তোমরা আবার কারা। 
ক-র। | গীভ । 

জজ আমরা সব ছানা ছানা জানানা । 

বিএল্ এ ব্রে, সি এল্ এ ক্লে পড়ে মোরা বাঁবা চিনি না ॥ 



রি ল-বাবু । 

আমরা এই রৃতীকটা যেন হুলওয়ের বটা 
তালতলার চটার চেয়ে উচু এক কাটা । 

বিয়ে ক'রে ফুটু ফুটে বর করব কত কারখানা । 

জল বলে খাই চিনির পান! সোজা পথে চলি না । 

টনে। ছানা ছারা বেটাদের পরিচ্র নিতে হচ্ছে, বলি, 
ওগো শিশুশিক্ষা সুন্দরীরা তোমাদের বাপ্মা আহে তত? (এক 

দীনের প্রতি ) তোমার নাম কি? 

উপ আনি, আমি সাহেব শিবুদ্ধ নেয়ে আমার নান 

চৌব্ঙ্গী চপলা ! 

টূনে। খাঠ বাঃ বেটা খুন ধড়িবাজ। (প্গিঠীস্ার গতি) 

আহা বাছা! ভোমার পরিচয়। 

২রার। ওহে! আমার পরিচপ? আমি প্রেমিকা লহুলা 

গিলির ভাইবি, চেহ্ল।া চাতকিনী। 

টুনে। বেন, বেশ হেটারা সব এচোড়ে পাকা. দেখুছি। 
শে 

(তৃতীপ়ার প্রতি ) বাছা তুমি? 

ওয়ার । আবি রি এ ব্রানগরের রেলীর গুদমের চাপা 

সদ্দারনীর বোনঝি, নাম হেছুযা বিরহিনী | 

. টুনে। বহৎ আজ্ছা, বহৎ আচ্ছ! বর্ণপরিচদ্ধ জন্দরী। (চ্ 

খের প্রতি,) বাছা তোষর পরিচর 

উর্থর। আমি বাগবাজান্র নেবুবাগানের বর্দে গোবগ্ভির 

নাত্নী নাম জোড়ার্সাকো জোছনা । | 

টুনে। এবেটী মারবে দেখছি, (পঞ্চমের প্রতি ) জীচামার ? 

প্র |: আমি--ওহো আমি-৪হো আমি ? আমি, আমি, 



নি | ৩৯ 
পাতি মাপ শস৯ ০ পাাপপা। পা াপাসিনিসপলাশী তল দত শাশিশশিশশালি শাপলা টিপিপি স্পা পিপিপি তিনশ শিশিশাশীিশীটাসপিকপািলজসহপপিী পাপা 

আমি, শ্রীমতি পদাং ধাঁতী পানওয়ালার জুবিলী মইয়ের বৌনঝি, 

কষ্ট উকীলের হবু শালী, নাম গ্লেগ পাগলিনী। 

টরনে। খাবা! শিশ্ুশিক্ষা বেটারা আমার জ্ঞান জন্মে দিলে। 

আর একটা বা কীঞথাকে কেন, দুর্গা নাম কারে এরও পরিচয়টা 

জেনে ফেলা । না বাছা তোমার ? 

৬ষ্ট রা আমি? আমি পিভগর পুরোহিতের পালিত কন্ঠা 
হাবড়া ত্রিজ মম্পাদকেন পর্গী-ভিশি, 

ভবু বউ । মান পারট-রমখা। 

শ্রীমতি ভূমিকম্প স্ুন্দবীপর 

টরনে। শিবে আয় ফেক মন্থন করি । 

(এক কাঁদি রষ্ঠা ও কতকগুলি লেজ সম্বলিত 
টাইটেল বৃক্ষ উত্থান ।) 

শিবে! শিবে। এ ধেলেজ রে! খালি লেজ বনে? আনার 
পাকা রম্তা ঘেরে । টাইটেল কই, টাইটেল কই। * 

গাব-স্। টুনীবারু। টাইটেল ফি তোমার মত লোকে 
পায়? ইংপেজ বীজ কি যাঁকে তাকে টাইটেল দেন। বাঁদের 

দেন তারা কত মহৎ লোক । তুমি বেমন দরের লোক তোমার 

তেমনি টাইটেল হয়েছে, নাও) টুনিবাবু লেজটা নাও। লেগ 

নিলে তোমার লাভ আছে। 

শিবে। ল্যাশু ল্যাও বাবু ল্যাজটা লাও ল্যাজে? 
ভোমার মাডেল ঝুলিয়ে দেব। 

গাব-ু। যখন বাড়ীতে মাতাল হরে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে 

থাকবে নষ্টা চড়ন থাকবে না। শিবনেত্র হয়ে খাঁকবে, মুখে 

বাক্যি সরবে না! হাত পা! নড়বে না, মুখে মাছি ভ্যান ভ্যান 



করবে, তখন লেজটা আপনার.মহা উপকারে আদিবে। ল্যাজট 
তখন এদিক ওদিক নড়ে চড়েমুখের মাছি গুলিকে ভাড়াবে। 
- শিরে। ব্যাজ রে আমাকে আর বাতাস কত হবে ন! 
জবাবু। : 

গাবন্ু। |). ফা । হিলবে সং কলার নিট নাও, যার! 
তোমাকে টাইটেল: দেব বলে চ্ষটো কচ্ছিল সেই খুসামুদে বাবু 

ৃঁ দের ্  কীঁদিটা দিও।, সমুদ্র মন্থনে যেমন অমুতের ভাগ 
দেবলোকে পেয়ে ছিলেন তেমনী টাইটেল যা উঠেছে তাহা! 
মহাশয় ব্যক্তিরা পেয়েছেন ।॥ এ গাছে সে টাইটেল আছে তাহা 

তোমার মত লোকে পাবে ॥ 

লকলে। ৭ 2 আরীতি। 98 ৩ 

. (ছে লী গাজানোজিন্নিযি 
.এক্ষীরের সী যে ঠৈ'লোকে গারনা। 

গেলে কাছে যারে তারে সয়না ॥ 
হয়ে পোকা হীরে খায়, . মানী লোকে মান পায় 

| . লোকে আপনি পটাতে জানের না|. রি 
(বামন হয়ে চাদ ধরতে করিস, নারে বায়না ॥. 
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দ্বিতীয় দা | আয 
এ ০ ১ 

টি অন্দর মহল 

(টুনের বৃদ্ধা মাতার শিবপূজার উল্োগ) 8 

মালঞ্চ। ঠাকুর মা ভুমি কি কণ্ছ? ভু নিজ্জনে চপ. 

কারে বসে কেন? তোমাকে কি. সয়তানে, পেয়েছে? এস, 1 

আমার কাছে এন! . তোমাকে আজ উপাসনা শিখাব। 

ঠামা। তোর 'ভাতার হলে তাকে নিয়ে উপাসনা করিল 

আমি পুজা কচ্ছি বকাস্নি | | রঃ 

মালঞ্ | ঠাকুর মা, ঠাকুর মা! এ রন পিতার সহি 

প্রেম কর, তন তোমাকে পরিত্রাণ করবেন। 

. হামা । টনের যেমন থেয়ে দেয়ে কাজ নেই, মেয়ে গুলকে 

স্কুলে দিয়েছে। 1 এরি মধ্যে এই, বড় হলে দেখ ফি ধানে জ
ব 

দায় হবে। যা, য! পড়গেযা। 
মালঞ্চ। ঠাকুর, মা ঠাকুর মাঃ সু রঙ তোমার কবরের 

সময় হয়েছে, সম্কতান তোমার সিওরে। আজ, আমাদের
 ক ড়ী 

দিদি আস্বে। চল।: দাও এন ফেলে দাও। ক্লে ক 

দেওন।) ইত 17? 

7 হামা আরে, আরে: উন স্বনাধ, বকর
 

: টার নিওনা। টুনে, টুনে ! ্ ুল তুলে দে। 

মাঝ  ছুমি চল, সবে চল। আজ উপারনা হবে 



তৃত। ৃশয। 
ই বায ক 

মেয়ে__মজলিস্। 

(নিয়ে মাদ্ুরে বোস্ গিশ্লি, মিভির বউ, নেউগী পডী, 
. বামন ঝিউরী ইত্যাদি উপবিষ্ট |) 

জেলা । তোমরা বোধোদয় পড়েছ ? 

সক। হা পড়েছি। 

জেলা । তাতে লেখা আছে জান, ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্ 

প ন্ 

সক। হা? তিনি নিরাকার টৈতত্ত স্বরূপ । 

জেল! । পুতুলের প্রাণ রে জান? 
. সক। আগে জানতুম না, তোমার উপদেশে জানি 

্ পুতুলের প্রা নেই। 

| জেলা । পুতুল পুজ আর করবে ? 

টা রি সক। না, আর পুতুল পুজা কর্ব না। মির 

জেলা! মাখন চোর নামে তোমাদের এক ঠা আছে 

নক।, ভঃ জানি। 

জেলা সেই ও অশ্লীল চোর দেবতাটাকে ভুলে 
যাও। মাও. চি কারে খায় 



সকলে। হ'জানি। ২০২ 51125 8 ত লাকী । রেবতী। আর তিনি যে. ক'ড়ে আঙ্গুলে গোবর ধার করেছিলেন! | | জেলা। ওটীভূল। রেবতী! তোমার এখনও পপ জান জন্মায় নাই। তুফি ০কেবল শুনে যাও। 
রেবতী । গুরুদিদি । আমি খেংর1 গাছটা আনি। জেলা। খেংরা কি হবে? তোমার চোর দেবতাটাকে মা রবে? রেবতী । না, এত লোক আমি একদিনও নামনে পাই নাই আজ মনের সাধে ঘা কতক খের সকলকে ছপা ছপ লাগাব। ভেলা । রেবতী । বিভু তোমার শঞ্লোধকে শাপ্ই বিষের. আপেল খাওয়াবেন, তোমরা সকলে আর স্বামী পুত্র চাও, না কাকে চা ? 

ও সক। গুরুদিদি, কেবল তোনাকে চাই, তোমাকে চাই । জেলা । তোমরা ঠাকুর দেবনা চাও সা, স্বামী পুজ চাও না, আমাকে চাও কেন? . 
ডেট _ সকলে। আমাদের বে পড়ে গুনে জ্ঞান জন্মেছে । | জেলা হিনুয়ানীটে তবে কিছুই নর।  . :. ২০... কলে । কিছু নয়, কিছু নয়, কেবল ক্তিকর কেবল পুজ মা কর, আর টিপ্ টিপৃমাটাতে প্রণাম কর। | জেলা। তোমরা তবে স্বেচ্ছায়, খোষ মেজাজে, বাহাল রা ঠবিয়তে, হিছ্য়ানী ছ। ডলে? আমাকে ধরলে ?. | সক। হা হা, উচৈ্বরে বল্ছি_ হা" হা, জেলা তোমা কিজন্ত আজ মেল্ ড্রেসে এখানে এসেছ এ রেব। আমরা যে লেখা পড়া শিখ যায়না! দেশ বিকেলে, নি 



তি... | শাক 

এত ইতিহান পড়লুম, মিঃ সেনের নুতন পুস্তক ভূ-প্রদক্ষিণ পড়লুম, 

এত নভেল পড়লুম, তাতে আমাদের স্থ হ্য় না? জানেন, সথের 

প্রাণ গড়ের মাঠ। আজ, আম্রা বিছুয়ানী ছেড়ে, স্বামীর সুথে 

ছাই দিয়ে, তোমার সঙ্গে জুবাগানে বেড়াতে যাব। তাই 

পুরুষ বেশে এসেছি । : গু 

জেলা । ' আচ্ছা বেশ, আমি ঈীড়ালেই তোমরা হাততালি 

দেবে | 
( দ'গুয়মান ) 

সকলে। (তিতা দেওন।). | 

জেলাসী। আজ ১০ [155 দিন, বাঞ্গালায় বড় দিন বলে। 

এ দিনে সুন্দর বনের এক প্রকাণ্ড ব্যাদ্ধের গহ্বরে, আমার 

জন্ম হয়, এ কথা হন্টারের ষ্ট্যটিছ্টিকেল রিপোর্টের টেন্থ্ ভলিউ- 

মের একশ এগার পেজের ফুট নোটে আছে। আমার জন্মদিনে 

তোমার! যে কুরুচি কর হিন্দুকুলে কালি দিয়ে, স্থামী পুত্র ত্যাগ 

ক'রে এখানে এসেছ, ও বাগানে রোইং কর্তে যাবে, সেইজন্ 

তোমাদের নাম ও লুযশ আফ্রিকার মরুভুমের (বালুকা রাশিতে, 

আট্লাঁ ক ওসানের ঘিচি মালার, চীনের অত্যুচ্চ দ্বেরালে, 

ভাতারের তালগাছে, বড় বড় উনপঞ্চাশ ইঞ্চ, ইলেকৃট টক
 অক্ষরে 

প্ দপ্ করে জল্তে থাকৃবে। দাও, দাও, করতালি দাও । 

সামার বলা শেষ হয়েছে, করতালি দাও. । বর ধ্চবাদ, বাদ । । 

সক। (করতালি গু. ধন্যবাদ প্রদান 7: রঃ 

রব রা আমার খাও, নামের উপর হাছডবে।
 7). 

অর্মবে গীপ ক্নরীর প্রবেশ) 

সুজ, পিন, আনিবি! কার আমার ভয় লহ 



লবাবু। 8৫ 

তোমার কৃপায় তোমার ৷ উপনেশে, আজ আমরা স্বাধীন অপেক্ষা 
স্বাধীন হুলেম। বাঙ্গালী কুলকলঙ্ক, বেয়াদব, স্বার্থপর, বাদর,. 

মুখ পোড়া পুকুষগুলো নিজের সুখের জন্ঠে কাছাদিয়া কৌচা 

করিয়া কাপড় পরিযা! থাকেন, আর আমাদিগকে অবলা সরলা 
পেয়ে, মান্দাতার আমলের পূর্ব গ্রচলিত সাংঘাতিক অশ্লীল সাড়ী 

নামধারী প্রমাণ প্রকাণ্ড পাল্বৎ বস্ত্র পরিতে অনুমতি দেন |. 
শুধু তাই নয়, আবার সেই বেপ্যাটেন্ট বিভীষিকা বিটুকেল' বস্ত্রে 

একটা দিগ্গজ ঘোম্টা নামক জন্ত ঝুলাইয়া দিতে বলেন, ধিকৃ 

আমাদিগকে, আমরা ছোট ছোট কাপড়ে ফিটফাট হইয়া! হাতে 

ছড়ি বুকে ঘড়ি, মাথে টেরি কাটিলে বেয়াদব ভূতেদের, বিটুকেল 

বাদরদের বুকে বাজ পড়ে। তাইকলি, হে বেয়াদব বাদর বৃন্দ ! 
আমাদের যদি স্থথে না রাখতে পারবে তবে আফিং আছে, কিনে 

খাও, দড়ি আছে গলায় দাও, আগুণআছে পুড়ে মর, ছুরী আছে 

বুকে মার, পাতিকো আছে ডুবে মর জানত, যখন জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছ তখন অবশ্ত মৃত্যু গ্রহণ করিতে হইবে ; তবে তোমরা 

তি আমরা সুখের পায়রা! হইয়া উড়ে বেড়াই 
(সকলের করতালি রি 

জেলা । তুমিই হিন্দু কুলের আদর্শ রমণী । 

€ ট্নে ও শিবের প্রবেশ) 
_রেব। মু ট্না বাবু। 310215 9710 করি, এস। 

মত ০০54০ 2 | ডি 

. শিবে। ল-বাবু। এবে লি গো, , লবউদ্দদি। টি 
৫ ষে বেড়ে কলেজের ব্ধাটে ছেলে সেনেছ, হা ছু টং 
যাঁবেকি, বল্ছিলে। ক | | 



্ না ৪ বার 

ইল । ্বগত) লেখাপড়া শিখিরেত ম মহা বিভ্রাট করেছি, : 
আমার বাড়ীতে বসে আমার কুলে কালি দিচ্ছে। (প্রকাশে) 

রর যা বাঃ, এই থে বোস্গিত্নী এই যে মক্কা নাথের মেয়ে, এই যে 

খুধু মিত্রের বউ। শিবে! শিবে! শ্রঘর থেকে আস্বটা খান! 
আন্ত ? সব নাক কাণ কেটে গঙ্গা পার ক রে দি__নিয়ে আর 
. রেব। টুনী বাবু! স্তিরোভব, আগে নিজের নাক কাণ 
কাট, ভারপর আমাদের কেটো।. গুরুদিদি ! পৃথিবীর পতিকে 
তজাও | | | দস 

টুনে।. শিবে ! বলে কিরে শিবে? সব হানার! বাড়ীনে 

নিকাল দেও । আবি নিকাল দেও। হামারা বহুত রাগ হুয়া 
হ্থায়। দেও, দেও, আবি তাড়ায়কে দেও» তব্ হামারা রাগ মিট 

ফাগা | | ৮২ 

. শিবে। জয় জগন্নাথ, জয় মা কালী, বাবা তারকেস্বরের 
পায়ে শিব লাগে। : 

_রেব। বলি স্বামী মশাই । ও বেন রাাধাশি কর্তা 
হার কাহে ? না জেনে খেয়েছ কচু, এখন তেতুল কোথা পাঁবে। 

আমরা কি লেখাপড়া শিখৃতে চেয়ে ছিলুম__না৷ তোমরা শিখিয়েছ, 
আমরা কি রান্না বান! ছাড়তে চেয়ে ছিলুম__না তোমরা বামনী 
রেখে ছাড়িয়েছ ; আমরা কি: গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতে 

চেয়ে ছিলুম__না তোমর। জোর.ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে ; আমর! কি. 

ূ বিদেশী পর পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়ে, ছিলুম-না তোমরা 
সোহাগ: করিয়া আলাপ করে দিয়েছ 1 তোমরা গাধা অপেক্ষা 

হীন | তোমরা আরসলা অপেক্ষা দুর্বল, তোমরা কেন্ন অপেক্ষা 
স্বপ্য, তোমাদের দেহে যদি. কিছু মাত্র হিন্দুর রক্ত থাক্ষিত, তাহা! 
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ইইলে কি আমরা এতটা করিতে পারি--না, আজ পুরুষ বেশে 
ছুবাগানে রোইং পার্টিতে যেতে পারি। যাও, ফালান ভাড়া 

নাওগে। সামান্য টাইটেল পাবার জন্যে কোথা না সঙ্গে ক'রে নিয়ে 
গিয়েছ। যাও, তুমি ষ্টাইটেল আনগে, আমরা জুবাগানে বেড়ে 

আসি। 

শিব। ল-বাবু। ল-বাবু। ল-বৌদিদি ত ঠিক বল্ছে। 
মাইরি ল-বাবু উ ছুঃখেই আমি বি্বে কর্লুম না। এন্কু ! 
এন্কু! এন্কু! ল-বউ দিদি এন্কু!! ৮ 

ট্রনে। (স্বগত) দোষ আমাদের সম্পূর্ণ তার আর ভূল 

নেই, (প্রকান্ঠে ) বলি ও পরিবার মহাশয় । ও ভ্রীরত্ব বাছাছুর । 
বলি ও অদ্ধার্গিনা খা বাহাদুর । ঘাট হয়েছে, ফিরে চল। 

_ রেব। ভুমি টাইটেল আনগে, আমরা | ফির্ছি না। 
নকলে । গাঁত। 

আর কে মোদের পায় যখন বেরিয়েছি রাস্তায় । 

আলোর এসে হলো ভাল আঁধারেতে ছিল দায় ॥ 

মিটি কথায় বল্লে মুখপুড়ী : 

| তোকে) খুলে দি বৃকের ঘড়ী করব ভালবাসার ছড়াছড়ি 
ও 2 মাত্ৰ মিঠী ভালবাসায়, | | 

: য়ছি হিলের চখের বালাই হিনুনী ছেড়েছি তাই, | 
 ক'সে বাসে মিটিং লাগাই চোখরাঙ্গাই তাই ভাতার গাধায়, 

এখন সখের হাটে সখের মাঠে সখ ক'রে সব বেড়াই আয় ঠ 

্ ৯ ৮৯৫ £ঠ 



চতুর্থ দৃশয। 
৮ 

টুনের বাটার ঠাকুর দালান । 
সপ পপপপশসপাপাপটে৯লিত০ 

| মেয়ে রা |. 

| লত্লী লিলি, চেরিলী, রি সুইট ত্রায়ার, মেরী প্রাইস। 

লভলী ... বিদ্ধ 

_ চেরিলী "." *** সুন্দর 
মেরিলী ... *”* মালিনী 

বিস্যে। ঠিক্ টাইম হয়েছে, শিগৃগির ক'রে নে ভ'ই, আবার 
মাষ্টার বাবু আস্বে, আজ বড়দিন ভূগোল স্থুরু হবে। 

চপ। ০৯, কেমন ডে গুলি বিকে দিয়ে ভাড়া ক'রে 
নিয়ে এসেছি। | | 

বিদ্ে। বেড়ে ড্রেদ্ ভাই, মাসীমা ভাই, এই রকম ড্রেদ পরে 

সার্ফাস দেখতে যায় ।তবে আরম্ত করি এস, লেট করা হবে না; 

হইল দি। 

বিম। ছইসল কি? ২ ৯৮৮ ছি 
 বিদ্বে। এই যে আমার গলায় ঝুল্ছে, এরি হল 

বিষ | দাও রঃ 

 বিশ্কে। (হইসল্ দেওন) প্রম্টার আছে ও ত। 
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টপলাঁ। হু", প্রম্টার যে আমাদের কাকীমার মেয়ে ফুলেলা। 

তবে যেনো! ভাই এই দালানটা বর্ধমান । 

বিছ্যে। আর মালঞ্চ ? | 

চপলা। মাঁলঞ্চ৯ এঁ মালীর ঘরের পাশে, মালীকে তাই এ 
পয়সা দিয়ে এসেছি, কাকেও আস্তে দেবে ন1। | 

সরলা । বকুলতলা কোন্ট! ভাই । | 

বিগ্যে। কেন শীষে চৌবাচ্ছার ধারে কুষ্ড় মাছার কাছে। 
চপল । ম্ড়ঙ্গ ? | 

বিছ্যে। ডনের পিট থেকে দালান পর্য্যস্ত | 
চাপ। সুড়ঙ্গ কে সাজ্বে ভাই? | 

বিদ্তে। ও ভাই শোন, শোন, এ বল্ছে সুড়ঙ্গ কে সাঁজ্বে ) 
স্থড়ঙ্গ সাজ্বে আমাদের স্কুলের বি। বুলি? 

_ বিমলা। তবে গ্যাক্ট আবন্ত করি এস। 

বিগ্যে। দেখ্ ভাই, এট! আমাদের সিটি বা খুব 

সি [015 কর্তে হবে। রঃ 

বিমল । মানসিংহের বাঙ্গালা দেশে আগমন থেরে গরু 

করা যাক । ৃ | 

বিস্কে। ওখান থেকে কেন লো? অতটা কি আমরা | 
পারব ? এখনি বাবা! এসে পড়বে। 

,. চপলাঁ। তবে কোথা থেকে হবে ? 
বিপ্তে। বকুলতলা থেকে সুরু কোরে সুড়ঙ্গ পরথা্। 

.. চপলা। আচ্ছা তাই বেশ। 
[.. বিদ্তে। তবে আমি বিদ্বে।. নি 
.. সকলে! হা, হা, আমরা সকলে হাত্ত ভুলে সি বি / 



টি 4 | 

বিস্কে। তবে আমি চেয়ারে টিন দিয়ে বমে নং মৃজ্ছ4 
ই তোরা গান ধর্। 
সথিগণ। | »"গীত।| 

_গওলো ওঠলো ধনী বিনোদিনী রিদ্যে রূপসী 1 

| বিয়ে দেবে বিনোদ বেণী এসে লো তোর নাগরশশী ॥ 
রঃ _ আকুল হয়ে বকুল তলে বকুল ফুলের মালা গলে, 
বিভোর হ'য়ে পড়ে ঢলে পর্বে লে! তোর প্রেমের ফাসি 
বলে বিদ্যে বলে বিদ্যে জিনে বিদ্যেয় কর্বে সেবাদাসী ॥ 

চপল | দেখিনি এমন... শুনিনি কথন: 
এ । : তোর লো যেমন পণ. 

এসহস কাতর, ' ১০ কোন অবলার, 

| | কে কবে করে এমন। 

৮ বিমলা'।: একটু আস্তে বিরহ ফর ভাই, কেউ যদি এসে পড়ে, 

তা হলেই মুস্কিল, আমার ভাই ক্ষিদে পাচ্ছে, খেয়ে আসিনি । 

. » সরলা ।, এন. কতজন/২ ১; ১ আজান্স নন্দন, 

ৃ কেঁদে ফিরে গেল সবে। 

127 ও দয়া মারাহীন : ক্কুই লোকঠিন,; 
| - | | লোকে শুনে বি 'কদ্ে। ৮: 2071 

_ বিষলা | কইলো, কেউ ত'আসেলি: ভাই, কেউ ত কাদেনি, 
নার ম! (বৈটা, যে দুষ্ট, ইঁদি শোনে-..বিস্যে-সুন্দর প্লে কর্ছে, 

'রেটা আমার ঝাঁটা পেটা কর্বে। 1শিগ্গির'শিগৃগির নে-ভাই। 
আচ্ছা! ভাই কল্প ম বা বিচ্ছে সুন্দর প্লে; আক ত আর ভালবাসা 

/টস্ ক্রিক 
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বিগ্কে? (চেয়ার হইতে একটু উঠি 
পা 

উঃ! প্রাণ যে ধায়, নাথের.অদর্শনে প্রাণ যে কেমন কগচ্ছে, 

আমিযে আর. বাচিনে, আমার অঙ্গ বে থর্ থর্ ক'রে ক্কাপছে 

(চেয়।র হইতে উঠা), আমি যাব, যাব, নাথের কাছে 

যাব।, ৃ 

হি গীত। 9, 

'আমি যাব বকুল তলায় । 7 

ত। না হ'লে তাকে আমার আটকে রাখা হবে দায় ॥ 
ওলো পাই যদি তারে, ছাই মাখি তার তরে, 

বলি তার গলা ধ'রে দিব তারে সে যা চায়। 

পায়ে ঠেলে চ”লে গেলে তবু ত তার ধরবো লো পায় ॥ 

বিমলা। তোমায় ভাই অনেক পায়ে ধরতে হবেন তুমি ভাই 

ভারী একগু য়ে, ছিচ্ কাছুনে, একদিন আস্তে একটু দেরী 

হয়েছে, আর অমনি ভেউ ভেউ কান্না । মেছে ত বেশ একলা 

থাকিস্, কাদিস্ না। 

চপলা। সখি! অধীর হয়ো না। 

7, কঠরেছিলি, ভাল পণ, -পণে গেল যে বৌবন |. 
ক'রে পণ-বিসর্জন,  ওলো! বাঁচালো৷ জীবন | 

বিমল. 'ধী মালিনী আস্ছে। বিস্তে বিগ্চে, একটু আড়াল | 
হয়ে থাকিস্ বেটা বুড়ী হ'তে গেল, এখনও ঢং টুকু গেল না। 

আজ ক'সে ছু-কথা শুনিয়ে 'দেব। . রেটাজানে তোমার সঙ্গে 
ভার কেবল একদিন মাত্র: সেই: রখতলধর; মেখা.॥. 
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( গাইতে গাইতে মালিনীর প্রবেশ ) 
মালিনী । পশ্ীত। 

নাত্নী আমায় পাঁচ ভূতেতে খেলে; 

তা নইলে কি সাজ সকালে মাসী বঞ্লে যাইগো ভূলে । 

ছেলে মানুষ ছিলুম যখন, ভূতের ভয় ছিল না তখন, 
জ্যান্ত ভূতে জল ঢেলে হায় শুক্নো গাছে ফুল ফোটালে। 
কোথাঁকার এক বন্পো এসে, কথা কয় সে মুচকি হেসে, 

বকুল তলায় বসে শেষে ঘরে এসে বাসা নিলে । 

বিদ্বে। 

হ*স্ বুড়া যত, ঠা বাড়ে তত, 

বাহাঁর বাড়িছে বেশ। 

ওরে কালামুখী, হও যেন খুকী, 

পাঁকিল মাথার কেশ ॥ 

হলো! এত বেলা, মোর কাজে হেলা, 

শেখাব মায়েরে কয়ে । 

বোন্পো বলিয়া, পিরিতি করিয়া, 

থাকিস্ নাগর লয়ে ॥ 

বিমল । তোর ভাই ভাবী আব্দার, একদিন না এলে, একে 
ভাক, ওকে ডাক, তাকে ডাক, শেষে নিজে কোকিল ০০৪ 
আরম্ভ করিস্। 

মালিনী । 

দাদী আমি আমাগ্রতি কেন এত রোষ। 
ক্ষমী কর রাজবাল! হইয়াছে দোষ । 
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হিরা রর ররালাররাকারাগারার 

গািতে চিকণ মালা হলো এত বেলা। 

পারি ক্কি তোমার কাজে করিবারে হেলা ॥ 

হইয়াছি বুড়া আর নাইলে! যৌন্ন। 
কি দেখে নাতিনী, বধু আসিবে এখন ? 

বিমলা। আর কীদতে হবে না, অন্ধুগ্রহ ক'রে একটু আস্তে 

আস্তে কাছুন, এখনি মাসীমা একে পড়বে তখনি বিদ্যে বেরিয়ে 

ষাবে। | 

বিদ্তে। নাহি আর রোষ মম ভূলিন্ু সকল। 

অবলা বধিতে আয়ি পাতিয়াছ কল ॥ | 

মালিনী । কল আমি পেতেছি ১ না তুমি পেতেছ ? তোমার 
কলের বিষম কৌশল, এতে ছল চাতুরী খাটে না। 

বিমলা । আহা ! ভুমি কিছু বোঝ নাঁ। বোঝ কেবল ছলটী 

আর কৌশলটা ;'আর রাত জাগাটী, বাতি জাগ্লে বুঝি সকাল 
সকাল ফুল যোগান ষায়? . 

মালিনী । "»” গীত । 

হায় হায় আমি বুঝতে না পারি । 

বোন্পো আমার রেতের বেলায় করে কি চাঁতুরী ৷ 

হোম কুণ্ডে আহুতি দিয়ে, স্বখে থাকে শুকে নিরে, 

কি স্থখেতে বুক বেঁধেছে ওলো বাই বলি হারী। 

নাগর কি আর আছে এখন, ছিল যখন ছিল তখন, 

নে পড়ে কি পড়ার শুকে বুঝতে আমি নারি ॥ 

এ শাকে কাণে ক্ষ দিলু গো ঝক্মারি আমারি ॥. 
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(কথায় ) প্বড় র পিরিতি বালির বাঁধ। 

ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাদ” 

[ প্রস্থান । 
বিদ্যে। সথি! কি হবে, হীরে যে চলেঞগেল, আবার ব'লে 

গ্রেল তিনি পাখী নিয়ে থাকেন, হোম্কুণ্ডে আহুতি দেন, তিনি 

তবে কি সন্গাপী হবেন ! অরে কি তীকে দেখতে পাব না! কৈ 

আজ এখনও তিনি এলেন না ! 

বিমল1। রাজকুমারী ! বুঝি কে আঁস্ছে বোধ হয তোমার 

নাগর । (উ“কিমারিয়! দেখিয়| ) না লো ও মালি, আমাদের 

স্কুলের মালি দীড়িয়ে দেখছিল । 

বিদ্ে। সখি! তবে তিনি নন, আমার অংশুমালী নন ? 

সখি ! আমাদের স্কুলের সেই উড়ে মালী। সখি! তবে কি 

হবে! পিয়া বিনা যে হিয়া গুরু গুরু কচ্ছে। 

সখি গ। “গীত 

দিল্ যো লিয়া উর পাক্ড়া চাহিয়ে বহুৎ হু'সিয়ারী । 

বোলেকি কাম্ নেহি, শুন বাত হামারী ॥ 

যা তোমার! দিল্ লিয়! সোভি তুম্ছে দিল দিয়া 
_ পরদেশমে চলামাগ। পহিন্কে তেরা প্রেম ডোরী ॥ 

 খিগ্ছে /. ( একটু উঠিয়! চাহিয়া) এয়েছে, কি কর দেখি। 

(স্ন্দরের সুড়ঙ্গ হইতে উদ্থান। ) 
শ্বলার! » শ্বীত। | 

প্রাণ দিয়ে নিিননুদ্ঞল্ক নানান জাল 

প্রাণ নিলে যে প্রাণ দিতে হয়; পাঁণ নেওয়া! চলেনা ধারে ॥ 1 
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জমার মনের মনে মন নিয়ে সে করে হাসা হাসি, 

আমি মনকে ডেকে মনকে বলি মনকে ভালবাসি, 

মনে মনে মিলন হলে পড়বে বাঁধ তারে তারে ॥ 

সখী-গ। রাজকুমারী, রাজকুমারী, দেখু দেখ ঠাকুর জামীই 
এয়েছে | 

নী এসে কিথাক্তে পারে। 

মন বেধেছে মনের তারে ॥ 

বিম্লা। ওগো! উদ্ভিদ পদার্থ মশাই ! এত দেরী কল্পেন কেন ? 

এখানে যে সচেতন পদার্থ মশাই অচেতন হয়ে পড়ে আছেন । 

একটু সরে আসুন । 
সরলা । উদ্চিদ কিলো 2 

বিমলাঁ। এরি মধ্যে বোধোদর বুঝি ভূলে গেলি? যাহার! 

মাঁটী ভেদ করিয়া উঠে তাহাদিগকে উচ্চিদ বলে জানেম্ না? 
সরলা । আমর] তবে কি পদার্থ? 

বিমল । আমাদের ঘ্খন নাগর নেই তখন আমরা নিশ্চয় 

অপদার্থ । ঠাকুর জামাই তুমি ভাই মাষ্টার মশাইএর মত দেরী 
করে এস কেন? এতদিন আদা যাঁওরা ক+চ্ছ পথ সড়গড় হলো! 
না? দেখ কেউ আস্ছে কিন? প্লে জমেছে, ডুপও পড় পড় 

হয়েছে, একটু দেখিস্ কেউ যেন না আসে, তা! হলেই মাটা। 

ক্ুন্দর। হুইল বিলম্ব এত রাজার দভায়। 
গিয়াছিনু সেখানে হলো এক দায় ॥ 

শান্্রের বিচারে সবে হারে তার ঠাই। 

নে বুঝি হইবে তব,বাপের জামাই ॥.. 
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বিদ্বে। রাখঞ্ঠাট সন্নাসীর মুখে দেব ছাই। 

এই যে দীড়ায়ে মৌর বাপের জামাই ॥ 

বিমলা | ওলো! ! আমাদের বাপের জামাই কি হবে না? 

দর । সুচারু,হাসিনী মধুর ভাষিনী 
| . কেন কর এত ছল । * 

যাবে পুরাতন পাইবে নৃতিন 
আগুণে পড়িবে জল ॥ 

চুপে আদি বাই না ছিল বালাই 
তাই এত করি ভয়। 

চোরের এধন করিয়া হরণ 

বাটপাঁড়ে বুঝি লয় ॥ 

বিমলা | উদ্ভিদ মশাই ! শিগ্গির মিলন ক'রে ফেলুন, মালি 

আর থাকৃবে লা, বাবা এসে পড়বে । 

বিদ্যে। আমি কেনা দাসী, চরণ পিয়াসী, 
বাঁধা পদে প্রাণ মন। 
ত্যজিয়ে রতন, কাচেতে যতন, 

করে বল কোন্জন॥ 

বিমলা। কীঁদা কীদি হাঁস! হাসি যা করতে হয় ক'রে নাও, 
আমরা আর রোজ রোজ, চাদ আয়, টাদা আয় করে ডাক্তে 
পারবনা । 

সখি-গ। ঘুচিল বিরহ পেলে যে যার তাহীক়্। 
গাইব মিলন-গীত সবে মিলে আয় ॥ 

রর 7. শ্লীত। 
এরা ছিল কেথা দু-জনে । 

চোর চোরে দেখা দেখি গোপনে :গোপনে ॥ 
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( এদের) ফুলের চেয়ে নি ভাল, 

ঠাদের চেয়ে করে আলো 

ঠাদে যেন চাদ ফুটেছে চাদের মেলা টাদ মিলনে । 

পাতা ঢাক! ফুঞ্সের মত, মনের কথা চাপ্্ছে যত, 

নয়ন যেন বল্ছে তত একি জ্বালা সই কেমনে ॥ 

বিদ্যে। ওলো।! বাব।, বাবা, চুপ্ চুপ্। 

সধী। রাজা, রাজা বীরসিং ? মহারীজ। বীরসিং? 

( টুনের প্রবেশ ) 
টূনে। (স্বগতঃ ) একি, বেটীরে ষে থিরেটার কচ্ছে। 

আমল বিদ্যেসুন্দরের পাল। ধরেছে দেখ্ছি। (ধরিয়া) ওরে 

বেটা, বলি কি হচ্ছে, বলি ও নচ্ছার বেটারা__-একি ! | 

বিদ্যে। পিতা, পিতা, তুমি বীরনিং সেজে এসেছ, তোমার 

জামাইকে চোঁর ধরতে এসেছ ! আমরা তত চোর ধরার পাল! 

অবধি কর্ব না। 

টুনে। বলি চোদ্দপুরুষের মুখে পিঙি দান করের আর 

আমার কুল উজ্জ্বল করে, কি কচ্ছিস্ ?-- রা 

বিদ্যে। পিতা ! আঙগ বড়দিন, আম্রা থিয়েটার কচ্ছি, আর 

তুমি পরম-পিতা! পরমেশ্বরের উপাসনা কর, তিনি পরিত্রাণ করবেন । 

টুনে। থাম, কটুকটে বেটী থাম্। 
বিদ্যে। পিতা, পিতা, পৃথিবীর পিতা, স্বর্ণস্থ পিতা বণয়া- 

ছেন, ক্রোধ করিবেন না, ক্রোধ ছুষ্মন, ক্রোধ সয়তান। 

টুনে। থাষ্ বিষ্টেখেগোর বেটী, জোয্্য তাত, চক্ষু বুজিয়ে 
চিবিয়ে চিবিয়ে আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন । 
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বিগ্ভে। পিতা, পিতা, টুনে প্রভা, হবু রার বাহাছুর পিতা । 

প্রাণে ষি কোন বিদ্ন জন্মায় উত্প্রাটন ক'রে ফেল্বে, যদি কেহ 

বাম'গালে চড় মারে ডান গাল টতিনা দেবে, যদি কেহ এক 

ক্রোশ পথ সঙ্গে লইয়া যায়, ত]র সহিত ছুই ক্রোশ পথ যাইবে, 

ম্ধি তোমার পরিবার, তাযাগ-পন চায়, তাহাকে ত্যাগ-পত্র দিবে। 

সকলে । স্বর্গস্থ পি আর আমাদিগকে পরীক্ষায় আনি- 

ওনা, আম:দিগকে অন্ধক্ঠ হইতে আলোর আন। 
টূনে। চোপ্রাঁও টা । একেবারে গেছিস্। দুরহ বিষ্টে- 

থেগোর বেটার৷ দূরহ রা [ টুনে বাতীত সকলের প্রস্থান । 

খের দায়ে র্রীকার লোভে দালান ভাড়া দিয়ে মেয়ে গুল 

বয়ে গেল। যাই উ্রহিটেল টা ত আনি? 

পঞ্চম দগ। |. 
ওরা ১৬ 

| প্রস্থান । 

জু-বাগাঁনের সম্মুখ | 
( টুনে ও চাপরা সীদয় ) 

১ম ষ্ বাবু! সরকারের হুকুম আপনাকে এই কাঠের 

পিজ্রেতে থাকৃতে হবে। আপনি টাইটেল অর্থাৎ মান ভাল 
বাসেন সেই জন্য টেলটা টাইঁকরে বেধে দিয়েছেন, এতেই আপ- 

মার টাইটেল পাওয়া হয়েছে ! কি.লাহেব_কি বিবি--কি রাজ। 

কি মহারাজা-কি দীন-_কি ছুঃখী-ঘারা এই জু-বাগানে- প্রবেশ 
কর্বে আপনার সহিত অগ্রে সাক্ষাৎ হবে। তীরা লাহীর গৌক্া 
মেরে আলাপ ক'রে টিফিন হিসেবে একটা করে রস্তা দিবেন, 
আপনি পি দিতে প্রবেশ করুন|, 
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টুনে। অহো! পরমেশবর তোমায় কোটী কোটা প্রগাম, 

তক্ষণে আমার চক্ষু কুটুল। - ছোটলোক খোসামুদে মোসাহেৰ 
[লাদ্র হুজুকের কুভকে পড়ে নিজের মান বাড়াতে গিরে অপ- 
[নের অবধি রইল নবা। গরিনের ছেলে রঙ্গার নাচতে গিযে 
[দর সেজে পিগ্রেতে ঢুকতে হল & / অল্প লাভে কুলের জন্য 

[লান ভাড়া দিয়ে ত্র কল।কে কুপীর্সিতা করতে গিরে হিন্দ 
১) 

চলের কুল-রমণী নিজের পরিবারকে ওকুদুলর বাহির করে দিলুম | 

পাঞ্জে নিজে কুড়ল মান্েম । [মন হ'য়ে চাদ ধরডে গিয়ে নিজেও 

আনার জন্মে, ধিক আমার দাষ কারু নয় দোষ লিছেল ! খিক 

চনে, ধিক আমার জাবনে । আনি সনাতন হিন্দু কুলের জুতার 

[কতলার অপেক্ষাও অবম, নিধন পীননাগকে ডেকে দেখি 

[পের প্রারশ্চিন্ত কছতে পারি|কি ন। ? দীননাপ ! দীননাথ ! ! 

(বাবুবেশে জেলী রেবতী ও অন্যান্য 

স্রীগ্জের প্রবেশ ) 
'শাত। 

(হাঃ হোঃ/সব বাবু সেজেছি । 
ফিরবোন! আর শঁরে মোরা আলোয়ে এসেস্টি . 

হাঃ হাঃ হাঃ ঘোমটা, খোলা কি মজা। 

খোঁলা হাওয়ায় হল প্রাঁণটা তাজা, 

ভাতার দিত চোরের'সজা, এখন দিদি প্োে়্ছি | 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ পরব না আর সাড়া । 

রোজ রোজ বাগাব টেড়ী। : দেব বুকে ঘডড়ী হান ছড়ী, 

নুড়ী পুজোয় বেঁচেছি ॥ 

[কলে। 



স্কিপ 

 ছেলাসী। রেবতী ! রেবতী ! তোমার হাজব্যাণ্ড এ পিজ্রের 
ভেতর । 

_ রেবতী । গুরু দিদি ! ধে ন্বায়ি হিন্দ কলের মর্যাদা জানে না, 

যে স্বামা ্জীকে বসে রাখতে পারে না, যে স্বামা নিজের স্বার্থের 
জন্ত পুত্রের গলায় ছুরী দিতে পারে, তার এ অপেক্ষা আরও 
বেশী সাজা পাওয়া! উচিৎ। তোমার দোষেই আমি দোষী । 
আমি তোমায় ছুট পয়লা ফেলে দিচ্ছি দড়ি কিনে গলায় দিও, আর 

আমিও পারি যদি দিব। 
এ ঠা রি | কলের প্রস্থান । 

রা আশ 

জ-বাগান | 

ঘুন লাইট ফেট (1০০71750009) 

.. নৌকারোহণে যুবতীগণ। 
সক্ষলে। ও সত | 

নীলাকাশে সোনার ভারা ঢেউয়ের কোলে আপনি খেলে 
আধ খানা ঠাদ জলে ভাসে, আধ খানি আকাশে হাসে, 
কেযেন কায় পাবার আসে জোছনা গায় ঢালে। 

এসেছি মোহন বেশে, হেসে হেসে, 
খেল্কো সবে পাণ খুলে ॥ 

পঞ্চরংয়ের পঞ্চত্ব। 
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